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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ В ВУЗАХ
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Военная академия,
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EXPERIENCE OF INNOVATIVE COMPUTER TECHNOLOGIES
IN HIGHER EDUCATION TEACHING
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029
Military Academy,
Odessa, Fontanskaya road, 10, 65009

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты
использования инновационных компьютерных технологий в преподавании
различных учебных дисциплин в Одесском национальном морском
университете. Изложена подробная методика организации и проведения
экспериментальных исследований по компьютерному тестированию. Показана
эффективность и результативность применения компьютерных тренажеров
в усвоении знаний студентами. Установлено, что применение этого метода в
преподавании в 2-3 раза повышает уровень знаний студентов. Выявлено, что
использование компьютерного тестового контроля позволяет с максимальной
оперативностью и объективностью оценить полученные знания по многим
дисциплинам.
Ключевые слова: инновации, компьютер, высшее образование, тесты.
Abstract. This article deals with some aspects of the innovative computer
technologies using in teaching of different disciplines at the Odessa National
Maritime University. The method of organizing and conducting of the computer
testing experimental researches has been described in detail. The efficiency and
effectiveness of the computer simulators using and students' knowledge digestion
have been highlighted. It was found that the application of this teaching method
increases the level of students' knowledge in 2-3 times. It was defined that the using
of a computer test control allows to assess the acquired knowledge of many
disciplines with maximum efficiency and objectivity.
Key words: innovation, computer, higher education, tests.
Вступление.
В настоящее время компьютерные технологии все более широко
используются в образовательном процессе. Они активизируют мышление
студентов, их самостоятельность, способствует развитию их интеллектуальных
и творческих способностей при решении проблемных ситуаций по изучаемым
Научные труды SWorld
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дисциплинам. Использование обучающих компьютерных программ оказывает
позитивное влияние на интеллектуальное развитие студентов вузов:
улучшаются результаты выполнения различного рода логических операций;
появляется интерес к получению знаний и стремление достичь высоких
результатов при тестировании.
Возможность исправления допущенных ошибок и закономерное
достижение успеха в процессе подкрепляют уверенность студента в себе и
делают для него учебную деятельность более привлекательной. Студенты,
которые являются опытными пользователями компьютерных технологий,
отличаются более высоким и стабильным уровнем самооценки, они с успехом
обучаются на компьютерных тренажерах, принимают участие в научнопрактических конференциях, творческих и исследовательских работах.
В связи с вышеизложенным представлялось целесообразным провести
исследования по использованию инновационных компьютерных технологий в
преподавании учебных дисциплин и определить их значение в эффективности
усвоения знаний студентами Одесского национального морского университета.
Обзор литературы.
Все участники образовательного процесса заинтересованы в качественной
подготовке специалиста в минимальные сроки и с минимальными затратами.
Такая постановка вопроса имеет внутренние противоречия, связанные, главным
образом, с необходимостью обеспечить качество подготовки студентов. Решить
эту проблему помогает внедрение инновационных технологий обучения [6].
Инструментами для самообучения и саморазвития, являются технологии
электронного обучения, которые необходимо активно внедрять в
образовательный процесс вуза [1]. Современные методики преподавания и
инновационные технологии позволяют повысить уровень знаний студентов,
закрепить эти знания в их сознании и приобрести необходимые практические
умения и навыки.
К современным инновационным технологиям преподавания можно
отнести использование не только мультимедиа при проведении лекцийпрезентаций, но и использование компьютерных тренажеров для обучения и
контроля текущих и итоговых знаний у студентов. Выполнение тестовых
заданий при изучении определенных тем, позволяет акцентировать внимание
студентов на важных моментах, необходимых для усвоения учебного материала
и объективно оценить уровень знаний каждого студента [3, 5].
При использовании компьютерных тренажеров изменяется система
подготовки и проверки знаний студентов по различным учебным дисциплинам.
Современные методики определения уровня подготовки студентов,
ориентированные на использование компьютерных технологий (компьютерное
тестирование) предоставляют принципиально новые возможности, повышают
эффективность деятельности преподавателя.
Преимуществами контроля знаний студентов в виде тестов являются
широкий охват студенческой аудитории, исключение субъективизма в оценке,
стимуляция познавательной деятельности студентов [5].
Существенное преимущество компьютерных технологий состоит ещё и в
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том, что они предоставляют новые возможности для студента, который из
объекта обучения превращается в его субъект, осознанно участвующий в
процессе учебы и самостоятельно принимающий решения, связанные с ним.
Если при использовании традиционных методов контроля знаний только
преподаватель владеет и полностью распоряжается информацией об уровне
подготовки студентов, то использование новых компьютерных методов делает
эту информацию доступной и студентам. Все эти аспекты делают студентов и
преподавателей соратниками в важном деле образования, в результатах
которого они равно заинтересованы.
Сильной стороной компьютерного тестирования является также
возможность охватить большой объем материала и тем самым получить
действительно широкое представление о знаниях тестируемого студента, что
позволяет заметно повысить объективность, детальность и точность
оценивания результатов процесса обучения [7]. Кроме того, применение
компьютерных технологий в системе высшего образования способствует
реализации важных педагогических целей: развитию личности обучаемого,
подготовке к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности,
реализации социального заказа, обусловленного потребностями современного
общества [2].
Входные данные и методы.
В задачу наших исследований входило изучение результативности
использования компьютерных технологий тестирования при преподавании
различных дисциплин в вузах. Исследования проводили в Одесском
национальном морском университете (ОНМУ) со студентами I и V курсов по
дисциплинам «Основы медицинских знаний», «Гражданская защита» и
«Предупреждение загрязнения морской среды».
Для тестирования использовали лицензионное программное обеспечение
П. Козловского «Конструктор тестов, v.3.4» Keepsoft для Windows XP [4].
За две недели до контрольного теста, всем студентам были розданы
полные перечни всех вопросов (в количестве 90-95) по изучаемым
дисциплинам для последующей самостоятельной подготовки. При проведении
исследований академическая группа студентов делилась на две части, по 12-15
человек в каждой, с пропорциональным уровнем подготовки. Первая группа
была экспериментальной – для подготовки к зачетной контрольной работе
ими активно использовался компьютерный тренажер в течение двух недель;
вторая группа служила в качестве контроля – студенты проводили подготовку
материала для контрольного тестирования обычным традиционным способом,
без использования компьютерного тренажера.
Каждый студент экспериментальной группы получал от преподавателя
учетную карточку для записи количества правильных ответов по всем 15
повторностям. Для каждого теста компьютерная программа формировала 10
вопросов в случайном порядке из общего списка. В каждом последующем тесте
по одной и той же дисциплине типы вопросов и их структура, естественно,
были уже другими. Время на обдумывание вопросов и принятия решения в
каждом тесте для студентов было одинаковым и составляло не более 10 минут,
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после чего тест прерывался, а на мониторе указывалось количество правильных
ответов и допущенных ошибок.
Результат каждого тестирования студент записывал в учетную карточку.
Кроме этого эти же учебные компьютеры, подключенные к Интернету, давали
возможность студентам по окончании каждого теста, получать
дополнительную, более широкую информацию по контрольным вопросам
теста, что, в конечном итоге, способствовало повышению профессиональной
подготовки студентов и их кругозора в изучаемой области знаний.
Для
выполнения
исследований
использовали
сравнительный,
экспериментальный и математический методы с применением компьютерных
программ.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Для успешного обучения на базе компьютерных технологий необходимы
три основных составляющих: а) аппаратно-программный базис; б)
подготовленный преподаватель; в) электронные учебные материалы.
Программа «Конструктор тестов» (КТ) – это универсальная система по
обучению и проверке остаточных знаний. Данную программу можно
использовать для проведения тестирования в любых учебных заведениях [4].
Она позволяет использовать неограниченное количество тем, вопросов и
ответов. Программа поддерживает пять типов вопросов, что позволяет
проводить любые тесты, а именно:
1. Единственно верный ответ. Студенту нужно выбрать только один
верный ответ из списка.
2. Несколько верных ответов. Студенту нужно выбрать несколько верных
ответов из списка.
3. Установка последовательности правильных ответов. Студенту нужно
расставить ответы в определенном порядке.
4. Соответствия ответов. Студенту нужно упорядочить высказывания в
двух списках так, чтобы они соответствовали друг другу.
5. Набор информации вручную с клавиатуры. Студент должен ввести
ответ, набрав его на клавиатуре самостоятельно.
Важным положительным моментом при такой форме подготовки являлся
тот факт, что по окончании теста, используя функцию «Просмотр допущенных
ошибок», студенты имели возможность не только ознакомиться со своими
ошибками, но и увидеть верные ответы на вопросы теста и в дальнейшем уже
не допускать этих ошибок. Глубокий анализ допущенных ошибок, а также
обязательная запись верных ответов в свою тетрадь (активное использование
зрительной и моторной памяти) способствовали лучшему запоминанию и
усвоению данного учебного материала студентами.
Студентам, желающим получить высокие оценки по тестированию
(экспериментальная группа), была предоставлена возможность ежедневной
самостоятельной подготовки на компьютерных тренажерах в любое свободное
от занятий время. В режиме обучения студенты по окончании тренировочного
теста имели возможность на мониторе проанализировать все свои допущенные
ошибки и здесь же получить информацию о правильных ответах.
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В исследовании принимало участие более 200 студентов из 10
академических групп.
Использование компьютерных тренажеров показало, что на начальном
этапе общее количество правильных ответов находилось в пределах 2-3 из
десяти, что составляло 20-30 %. С каждой последующей повторностью
количество правильных ответов увеличивалось, а время на обдумывание
студентами текущего вопроса и принятие окончательного решения для ответа
сокращалось. К концу эксперимента для ответов на все десять вопросов
текущего теста успевающим студентам было достаточно уже, как правило,
всего 4-6 минут вместо 10 минут, предусмотренных программой.
По окончании эксперимента, после проведения 15 самостоятельных
тренировочных тестов в течение двух недель, успеваемость студентов возросла
от 30 % до 90-100 %, то есть практически все студенты после компьютерного
тренинга при зачетном тестировании получали только положительные оценки.
В то же время, успеваемость в контрольных группах студентов, которые не
использовали при подготовке к зачету компьютерные тренажеры, составляла
33-46%, то есть была меньше в 2,4-3,1 раза по сравнению с
экспериментальными группами, использовавшими компьютерный тренажер. Из
этого неопровержимо следует, что компьютерный тренинг способствует
существенному улучшению усвоения студентами необходимых знаний даже
без непосредственного участия преподавателя.
Позитивным психологическим моментом является и тот факт, что
студенты после каждого проведенного теста видели очевидный личный
прогресс в понимании и усвоении материала учебной дисциплины; это давало
им уверенность в своих силах и способностях, вызывало неподдельную радость
победы над собой и естественный интерес к предмету.
Заключение и выводы.
В заключение следует отметить, что ведущими функциями
инновационного обучения можно считать интенсивное развитие личности
студента и педагога; демократизацию их совместной деятельности и общения;
ориентацию на творческое преподавание и активное обучение; инициативу
студента в формировании себя как будущего профессионала.
Анализ проведенных исследований позволяет сделать выводы о том, что
применение современных инновационных методов в преподавании
существенно, в 2-3 раза, повышает уровень знаний студентов. Использование
компьютерного тестового контроля позволяет с максимальной оперативностью
и объективностью оценить полученные знания по многим дисциплинам.
Подводя итог, можно сказать, что эффективность применения
инновационных компьютерных технологий преподавания в вузе очевидна.
Данные методы способствуют повышению уровня усвоения знаний, учат
студентов творчески мыслить, применять теорию на практике, развивают
самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные решения в
различных ситуациях.
Как показывает практика, использование инновационных методов в
высших учебных заведениях является необходимым условием для подготовки
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высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных
методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к
самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу
мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый
комплекс учебных, воспитательных и развивающих задач.
Авторы выражают признательность профессору Волошину Андрею
Александровичу, заведующему кафедрой «Охрана и безопасность на море»
Одесского национального морского университета за ценные советы и помощь в
организации учебного процесса.
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Hryhorieva V.B.
USING ES "ANALYTICAL GEOMETRY" IN THE CONSTRUCTION OF
INDIVIDUAL LEARNING TRAJECTORY
Kherson state university,
Kherson, University street 27, 73033
Анотація. В роботі розглядається питання застосування педагогічного
програмного засобу «Аналітична геометрія» з метою побудови індивідуальної
траєкторії навчання під час викладання елементів аналітичної геометрії. На
сучасному етапі однією з тенденцій сучасної освіти виступає особистісно
орієнтоване навчання, тому побудова індивідуальної траєкторії навчання, яка
обирається в залежності від результату навчання студента та у
відповідності до його можливостей, є одним із способів здійснення
індивідуалізації навчання. При цьому прикладні програмні засоби навчання
дозволяють вирішити питання стосовно організації процесу викладання з
метою розкриття потенціалу кожного студента.
Ключові слова: педагогічний програмний засіб, індивідуальна траєкторія
навчання.
Abstract. This paper discusses the use of educational software "Analytical
Geometry" to build individual learning paths in teaching analytical geometry
elements. At present one of the trends of modern education advocates personality
oriented education because the construction of individual learning path that is
chosen depending on the outcome of student learning and in accordance with its
capabilities is one way to exercise individualization of learning. This software
application training can solve the issue of the organization of teaching to
demonstrate the potential of each student.
Key words: educational software, individual training trajectory.
Вступ.
Однією з тенденцій сучасної системи освіти є виховання особистості, яка
зорієнтована на свою неперервну освіту, самореалізацію та саморозвиток. До
основних положень теорії особистісно орієнтованого навчання відносяться
наступні: значне зростання ролі самостійної роботи студентів; адаптованість та
варіативність навчальних програм; створення дидактичного матеріалу з
урахуванням
індивідуальних
інтелектуальних
здібностей
студентів;
моделювання технологій навчання для максимального розвитку особистості;
проведення контролю в процесі навчання.
Актуальним з точку зору особистісно орієнтованого навчання є поняття
індивідуальної траєкторії навчання – специфічного операційного складу
навчання та послідовності його засвоєння, що обирається в залежності від
результату навчання студента у відповідності до його можливостей.
Індивідуальна траєкторія навчання відображає той шлях, по якому студент
рухається до цілей навчання. В сучасній дидактиці існують два основні способи
організації навчання студентів за їх власними різними траєкторіями. Перший
спосіб – це диференціація навчання, а другий спосіб передбачає, що власний
шлях навчання кожного студента будується та застосовується до кожної
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освітньої галузі, яку він вивчає. Найбільш розповсюдженим є перший підхід, а
складність другого полягає у необхідності одночасної розробки та реалізації
різних моделей навчання, кожна з яких унікальна та розкриває потенціал
окремо взятого студента. Здійснення такого способу організації навчання
неможливе без застосування сучасних комп’ютерних технологій. А одним з
варіантів вирішення цієї проблеми є прикладні програмні засоби навчання.
Огляд літератури.
Особистісно орієнтоване навчання являє собою альтернативу
традиційному навчально-виховному процесу, а питання організації такого
навчання розглядалися в працях вітчизняних та зарубіжних психологів та
методистів: Ю.К. Бабанського, С.В. Панюкової [2], І.С. Якиманської [3] та ін.
На сьогодні існують два терміни індивідуалізації навчання студентів:
«індивідуальний навчальний маршрут» та «індивідуальна траєкторія навчання».
Індивідуальний навчальний маршрут визначається вченими (С.В. Воробйова,
Н.О. Лабунська та ін.) як цілеспрямовано проектована диференційована освітня
програма, яка забезпечує студенту позиції розробки та реалізації освітньої
програми при здійсненні викладачами педагогічної підтримки його
самореалізації. Індивідуальна траєкторія навчання пов’язана із введенням до
освітнього процесу кредитних одиниць (Г.О. Бордовський, Н.М. Суртаєва, І.С.
Якиманська та ін.).
Поняття «індивідуальна траєкторія навчання» – складне поняття, що
передбачає декілька напрямків реалізації: змістовний (варіативні навчальні
плани та освітні програми, що визначають індивідуальний освітній
маршрут), діяльнісний (спеціальні педагогічні технології), процесуальний
(організаційний аспект).
Індивідуальна
траєкторія навчання
може
вибудовуватися різними шляхами, в залежності від цілей суб'єктів навчання.
Саме тому це поняття визначають по-різному в залежності від специфіки
завдання. Індивідуальна траєкторія навчання, на думку А.В. Хуторського, – це
персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного учня в освіті,
зміст, значення, мета та компоненти кожного послідовного етапу якого
осмислені самостійно або в спільній з педагогом діяльності. Г.М. Кулєшова
виділяє сукупність істотних властивостей та ознак, що відображаються у
свідомості за допомогою поняття індивідуальної траєкторії навчання в умовах
особистісної парадигми: особистість (людина), що має потенціал, який
виражається в наявності прихованих і особистісних якостей, які при своїй
різноманітності здатні проявлятися лише будучи вбудованими в єдину
структуру діяльності.
Дані дослідження.
Серед сучасних прикладних програмних засобів (ППЗ) особливе місце
посідають пакети прикладних математичних програм. Універсальні
математичні пакети надають широкі можливості для удосконалення навчання
на усіх його етапах. По мірі розвитку програмного забезпечення вміння
застосовувати пакети прикладних програм стає однією із складових
інформаційної підготовки майбутніх фахівців. Велике значення пакетів
прикладних програм і у навчанні математичних дисциплін. Полегшуючи
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розв'язування складних задач, вони зменшують психологічний бар’єр у
вивченні математики та змінюють цей процес на більш цікавий та більш
доступний. При цьому при методично правильному застосуванні їх в
навчальному процесі забезпечується підвищення рівня фундаментальної
математичної освіти.
Головна мета прикладного програмного засобу "Аналітична геометрія" –
на основі єдиної системи вивчення всього теоретичного і практичного
матеріалу розкрити теоретичні основи сучасної аналітичної геометрії,
формувати практичні вміння та навички, надати допомогу викладачеві у
здійсненні диференційованого підходу до навчання, сприяти більш повному та
глибокому засвоєнню студентами навчального матеріалу, закріпленню його в
пам'яті.
Розроблений ППЗ з курсу "Аналітична геометрія" ґрунтується на
наступних основних принципах. По-перше, це принцип підтримки процесу
навчання, який реалізується за допомогою електронних версій теоретичного
навчального матеріалу у вигляді опорних конспектів. Теми, що розкриваються
в опорних конспектах, повністю відповідають основним питанням курсу
аналітичної геометрії і містять означення геометричних понять, а також
формулювання тверджень, які розкривають властивості розглянутих понять.
При цьому необхідний дидактичний матеріал пропонується усім учасникам
процесу навчання. Другий принцип – це принцип універсальності, що
виражається в орієнтації ППЗ на усіх учасників процесу навчання та на усі його
форми. Наступний вихідний принцип ППЗ – це принцип предметного
орієнтування. Розроблений педагогічний засіб орієнтований на конкретну
предметну область, а тому він використовує спеціальні поняття та математичні
моделі об’єктів, а також враховує діяльність користувача в цій дисципліні.
Четвертий базовий принцип ППЗ – це принцип відповідності рівню
користувача. Згідно з цим принципом, розроблений навчальний засіб повністю
відповідає рівню підготовки користувача. П’ятий принцип – принцип
компонентів або принцип рівня предметної галузі – виражається в тому, що
розроблений засіб орієнтований на підтримку вивчення нових класів понять,
задач, методів на основі базових – вже засвоєних понять, задач та методів.
Останній принцип ППЗ – це принцип орієнтації на практичну частину
предметної галузі.
Класичними формами здійснення навчального процесу є лекції та
практичні заняття. Для організації відповідної форми навчання у ППЗ
передбачено робоче місце в залежності від категорії користувача, що
визначається за попередньою процедурою персоніфікації безпосередньо після
запуску програми. В залежності від вибору категорії передбачено перехід до
робочого місця лектора або викладача в залежності від типу заняття (лекційне
або практичне) чи до робочого місця студента.
Робоче місце кожної категорії користувачів містить наступні модуліскладові для курсу: підручник, задачник, опорні конспекти, аналітичні задачі,
лекції. Перехід до відповідного модуля здійснюється безпосередньо у
головному вікні робочого місця. Опорні конспекти являють собою слайди, що
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містять короткі теоретичні відомості з відповідних питань курсу. Розроблені
опорні конспекти з таких тем курсу, як: метод координат, рівняння прямої, лінії
другого порядку, класифікація кривих другого порядку, рівняння ліній в
полярних координатах, елементи векторної алгебри, рівняння прямої та
площини у просторі, поверхні другого порядку. За основу викладення
матеріалу обраний метод покрокового пояснення з можливостями повернення
назад та повернення до поточного кроку. Це дає можливість лектору
контролювати процес викладання теоретичного матеріалу і в разі необхідності
повертатися до певних аспектів, що виявилися не досить зрозумілими
студентам. Крім того, в залежності від навчальної мети, розроблені конспекти
класифікуються за типами: конспект-означення, конспект-алгоритм розв’язання
задачі, конспект – приклад застосування найпростішої аналітичної задачі,
конспект-графічна побудова. Поєднання типів опорних конспектів при
викладанні відповідного теоретичного питання дає можливість не лише
поглиблювати розуміння навчального матеріалу, але й здійснювати
візуалізацію теоретичних геометричних понять.
Електронний підручник містить навчальний матеріал з аналітичної
геометрії, що відповідає змісту навчальної програми. Матеріал підручника
викладено в кількох розділах, кожен з яких має назви та номери та містить
декілька параграфів. Параграфи також мають назви та номери. Таким чином,
теоретичні відомості з кожного питання впорядковані за структурою, що
дозволяє, користуючись навігаційними опціями програмного засобу,
здійснювати перехід та пошук необхідного теоретичного питання.
Програмний модуль “Задачник” призначений для зберігання задач, які
користувач може розв’язувати або усно, або у середовищі розв’язання.
Навчальні задачі згруповано в кількох розділах, що мають назви та номери.
Розділи містять задачі для розв’язання під час практичних занять, самостійної
домашньої роботи або задачі для атестації. Задачі можна поділити на дві групи
– задачі з заданою математичною моделлю та задачі, математичну модель до
яких має побудувати користувач. Ці завдання практичного характеру містять
базові задачі з курсу аналітичної геометрії та забезпечують перехід від
навчально-пізнавальної самостійної діяльності студентів до якісного засвоєння
ними навчального матеріалу, збагачують та реалізують активність і
самостійність. Розв’язування задач здійснюється за допомогою середовища
розв’язання та програмного модуля «Довідник», який містить математичні
моделі наступних базових типових задач з курсу аналітичної геометрії.
Програмний модуль «Аналітичні задачі» призначений для розв’язування та
зберігання задач, що розв’язуються користувачем, який самостійно складає
модель задачі і за допомогою середовища розв’язання знаходить її розв'язок.
Розв’язування практичних задач з курсу допомагає студентам не лише
здобувати нові знання та закріплювати набуті навички, але й розвиває
пізнавальну діяльність, допомагає відчути свою інтелектуальну спроможність
незалежно від рівня їх підготовки, що робить продуктивним процес навчання,
спонукає до творчої діяльності, саморозвитку та вдосконалення. При цьому,
розв’язані задачі можуть бути збережені в бібліотеці аналітичних задач та
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використані при підготовці до складання відповідної лекції.
Користуючись наповненням програмних модулів, лектор може формувати
бібліотеку лекцій. Зміст кожної сформованої лекції може містити теоретичний
матеріал з опорних конспектів чи підручника, а також приклади розв’язання
задач. При цьому існує можливість вибору режиму проведення заняття.
Проведення лекції можна здійснювати у трьох режимах демонстрації:
груповому, індивідуальному та змішаному. Груповий режим призначено для
проведення лекції зі свого робочого місця. У цьому режимі лектор пояснює
новий матеріал, демонструючи конспекти (навчальні матеріали), які включені
до складу даної лекції. Студенти слухають лекцію та дивляться на навчальні
матеріали, що відтворюються синхронно. Індивідуальний режим призначено
для самостійного опрацювання студентами навчальних матеріалів лекції на
своїх робочих місцях. Змішаний режим призначено для проведення лекції з
групою студентів, яку лектор може сформувати самостійно. Студенти, які не
увійшли до групи, працюють в індивідуальному режимі – кожен над своєю
лекцією. Таким чином, добре організований контроль і за процесом засвоєння, і
за результатами навчання дозволяє отримати міцні знання та повноцінний
розвиток студентів. Застосування педагогічного програмного засобу дозволяє
проводити ефективне управління процесом навчання, підвищувати рівень знань
та сформованості вмінь та навичок (глибоке усвідомлення суті геометричних
понять, які вивчаються в курсі аналітичної геометрії, розуміння доведення
основних положень, творчий підхід до розв’язування задач та ін.)
Висновки.
Завдяки своїй концепції та складовим модулям ППЗ «Аналітична
геометрія» в процесі навчання можна будувати індивідуальні траєкторії
навчання в залежності від поточного рівня знань, при цьому рух по траєкторії
навчання можна розбити на три основні напрямки: повернення назад по
траєкторії до попередньої одиниці навчального курсу, якщо студент не
впорався із завданнями, що пропонувалися з даної теми; рух вперед до нової
порції навчального матеріалу, якщо попередня тема була засвоєна дуже добре;
рух вперед до нової структурної одиниці навчального матеріалу з наданням
опорної інформації з попередньої теми, якщо студент впорався на задовільному
рівні. Таким чином, для кожного студента процес навчання будується у
відповідності із власною траєкторією навчання, що відповідає його
особистісним та професійним якостям.
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THEORETICAL ASPECTS OF MOTIVATION OF STUDENTS
EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY
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Анотація.У статті охарактеризовані різні підходи до визначення природи
мотивації людини, обґрунтовано, що мотивація включає в себе мотиви,
потреби, цілі й наміри, інтереси, ідеали й ціннісні орієнтації.
Охарактеризовано внутрішню і зовнішню мотивацію, які можуть суттєво
впливати на поведінку людини. При цьому внутрішня мотивація має
позитивний вплив на пізнавальні процеси і на особистість у цілому.
Внутрішньо вмотивована діяльність не має заохочення, крім самої
активності. Доведено, що мотиваційна природа навчально-пізнавальної
діяльності людини складна і багатогранна, але реалізувати людина може себе
лише тоді, коли співвіднесені провідний мотив та основний зміст професії,
обраної особистістю, риси її характеру та рівень розвитку здібностей.
Ключові слова: мотивація, мотив, навчально-пізнавальна діяльність.
Abstract. The article describes various approaches to the definition of the nature
of human motivation, it is proved that motivation encompasses motives, needs, goals
and intentions, interests, ideals and value orientations. Characterized by internal and
external motivation, which can significantly influence human behavior. This internal
motivation has a positive effect on cognitive processes and personality as a whole.
Internally motivated activity is not encouraging, except for the activity. It is proved
that the motivational nature of learning and cognitive activities of the human
complex and multifaceted, but the man can realize himself only when correlated
leading motive and the main content of the profession, elected by the personality
traits of her character and level of development of abilities.
Key words: motivation, motive, educational-cognitive activity.
Ефективність навчально-пізнавальної діяльності людини залежить від
багатьох факторів, але визначальним є мотивація студентів до навчання,
спрямованого на отримання певної професії.
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Розроблено велику кількість концепцій і теорій мотивації. Найбільш
відомими є змістовні (Герцберг Ф., Мак Кленланд Д., Маслоу А.) й
процесуальні (Врум В., Лаулер П. та ін.). Значний внесок у розвиток теорій
мотивації здійснили вітчизняні вчені Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов,
В. Ядов. Мотивації навчальної діяльності присвячені дослідження Л. Божович,
Є. Ільїна, А. Маркової, А. Реана та ін.
У психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до визначення
природи мотивації людини. К. Платонов під мотивацією розуміє сукупність
стійких мотивів, що обумовлені спрямованістю особистості, її ціннісною
орієнтацією і визначає її діяльність [11]. Мотивація є багатовимірним
утворенням і включає в себе такі багатомірні компоненти, як окремі мотиви,
потреби, цілі й наміри, інтереси, ідеали й ціннісні орієнтації [9].
Переважна більшість дослідників (Божович Л., Мерлін В., Рубінштейн С.)
мотивацію трактують як властивість, компонент, якість особистості. Це
стрижень особистості, що визначає цілісність людини, її активність.
Учений В. Манько, аналізуючи потребо-мотиваційну сферу студентіваграрників, доходить висновку, що більшість дослідників у поняття мотивації
включають сукупність усвідомлених спонукань, до яких входять потреби,
мотиви і цілі. Вони, у свою чергу, пов’язані з ціннісними орієнтаціями,
ідеалами, почуттями, емоціями [8].
Отже, мотивація – це не що інше як система взаємодоповнюючих мотивів,
що формуються та проявляються в діяльності.
Загальновідомо, що теорія мотивації немає однозначного вирішення.
Теорія біологічних спонукань – це теорія, що дозволяє пояснити механізм
задоволення біологічних потреб, є теорією простої й прямої мотивації [4].
Згідно з теорією оптимальної активності, організм намагається підтримувати
оптимальний рівень активації, що дозволяє функціонувати найбільш адекватно.
Когнітивні теорії мотивації ґрунтуються на положенні провідної ролі
когнітивних структур у перебігу психічних процесів поведінки людини [5].
Теорія мотивації А. Маслоу є однією з спроб поєднати існуючі підходи до
визначення природи мотивації людини. В її основі лежить уявлення про
“ієрархію потреб”, що протягом життя в тій чи іншій мірі визначають поведінку
людини, діючи у найбільшій відповідності з своїми можливостями та
прагненнями [10].
Науковець О. Леонтьєв зазначає, що мотив є “опредметнена потреба”.
Мотивування діяльності людини зумовлене діалектикою потреби та власне
мотиву: до свого найпершого задоволення потреба “не знає” свого предмета,
він ще не має бути визначений. Тільки після виявлення предмета потреба
набуває своєї конкретності, а її предмет, що сприймається, уявляється,
мислиться людиною, – своєї збуджувальної, спонукальної, спрямовуючої
функції, тобто стає мотивом. О. Леонтьєв увів у психологію два поняття
мотивів діяльності, назвавши “одні мотиви, що спонукають до діяльності, разом
з тим надають їм особистісний зміст... – змістоутворюючими. Інші, що
співіснують поряд з ними, виконують роль спонукальних факторів (позитивних
або негативних) – часом гостро емоційних, афективних – позбавлені
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змістоутворюючої функції, називає мотивами – стимулами” [7, с. 202].
Дослідник В. Манько зазначає, що одним із основоположних моментів
мотиваційної концепції є признання полімотивованості діяльності, відповідно
до якої будь-яка діяльність спонукається не одним, а декількома різними
мотивами. Серед них є домінуючі, провідні, що очолюють ієрархічну структуру
мотиваційної сфери особистості й визначають спрямованість діяльності, її
результати [8].
Для професійного становлення особистості надзвичайно важливою є
мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Адже свідоме ставлення до
навчання обумовлює ефективність професійної підготовки майбутнього
фахівця, спрямованість особистості на ознайомлення із змістом професії,
практичну апробацію своїх можливостей, оволодіння активними способами
підготовки до майбутньої праці, самовиховання професійно важливих якостей
[2].
На переконання О. Вершинської, структура мотивів, які складають
успішну навчальну діяльність студентів і визначають спрямованість,
інтенсивність й особистісний сенс пізнавальної діяльності студентів, складають
зовнішні й внутрішні мотиви. Під внутрішніми мотивами навчальної діяльності
дослідниця розуміє спонукання, в основі якого задоволення від процесу й
безпосередніх результатів навчально-пізнавальної діяльності. Це мотиви
пізнавальний, самодетермінації та самовдосконалення. Зовнішні мотиви – це
також спонукання, але таке, що тематично не пов’язане з процесом і
безпосередніми результатами навчальної діяльності студентів та відіграє
стимулюючу роль. До них належать мотиви: професійний, досягнення,
обов’язку, комунікативний, самоствердження та прагматичний [3].
Переважно науковці усю ієрархію мотивів навчальної діяльності
поділяють на дві групи: пізнавальні (мають безпосереднє відношення до
навчальної діяльності) й соціальні (тісно пов’язані з міжособистісними
взаєминами і спілкуванням).
За визначенням Л. Божович, пізнавальними є мотиви, що обумовлені
потребами школярів у оволодінні новими знаннями, в набутті нових умінь і
навичок та потребами в інтелектуальній активності [1]. До них відносять такі
види мотивів: широкі пізнавальні мотиви, що пов’язані з засвоєнням нових
знань; навчально-пізнавальні мотиви, що полягають у спрямованості тих, хто
навчається, на засвоєння способів здобуття знань; мотиви самоосвіти, які
виявляються у спрямованості тих, хто навчається, на самостійне поліпшення
способів здобування знань [9].
Соціальними є такі мотиви як: мотив, пов’язаний із потребою отримати
позитивну оцінку, похвалу чи винагороду від значущих осіб; прагнення набути
конкретний статус у системі суспільних відносин; мотиви, пов’язані з потребою
у спілкуванні з іншими людьми [1]. Усі соціальні мотиви поділяють на три
підгрупи: широкі соціальні мотиви (полягають у прагненні отримати знання
задля того, щоб бути корисним суспільству); вузькі соціальні мотиви (пов’язані
з потребою зайняти відповідний статус у колективі, потребою в
міжособистісному спілкуванні); мотиви соціального співробітництва
Научные труды SWorld

17

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 3 (44)

Педагогика, психология и социология

(полягають у прагненні до вдосконалення форм співробітництва і взаємин із
іншими учасниками навчально-виховного процесу) [9].
Мотивами навчальної діяльності є також інтерес до змісту учіння,
пізнавальні результати навчальної діяльності та певні спонукання до
пізнавальної активності у процесі учіння: усвідомлення власного обов’язку,
розуміння важливості навчальної діяльності для оволодіння певною професією
в майбутньому [6].
Отже, аналіз психолого-педагогічних джерел показав, що більшість
дослідників виділяють два типи мотивації: внутрішню (утворення, що
характеризує такий тип поведінки, коли спонукальні й регулюючі фактори
проходять у структурі особистісного “Я” і цілком знаходяться в середині самої
поведінки) і зовнішню (утворення, що характеризує поведінку в тих випадках,
коли фактори, що її спонукають і регулюють, знаходяться поза особистістю).
Внутрішня і зовнішня мотивація може суттєво впливати на поведінку людини.
При цьому внутрішня мотивація має позитивний вплив на пізнавальні процеси і
на особистість у цілому. Внутрішньо вмотивована діяльність не має заохочення
(є самоціллю), крім самої активності. Таким чином, мотиваційна природа
навчально-пізнавальної діяльності студента складна і багатогранна, але
реалізувати себе він може лише тоді, коли співвіднесені провідний мотив
навчання та основний зміст майбутньої професійної діяльності, риси його
характеру та рівень розвитку здібностей. У такому взаємозв’язку провідна роль
буде належати домінуючому в загальній системі мотиву.
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FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN FUTURE SPECIALISTS OF
FORESTRY DURING LABORATORY CLASSES
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Анотація. В роботі акцентується увага на необхідності підготовки
конкурентоспроможного фахівця лісогосподарської галузі і вказано на ролі
дослідницьких умінь у процесі становлення такого фахівця. Розкрито
психолого-педагогічні підходи до трактування поняття «уміння», наведено їх
класифікацію. Висвітлено сутність поняття «дослідницькі уміння». На основі
проведеного опитування і власного досвіду встановлено, що серед основних
організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі формуванню
дослідницьких умінь майбутніх фахівців лісового господарства сприяють
зокрема лабораторні заняття, які, відповідно до проаналізованого навчального
плану підготовки відповідних фахівців, домінують у фаховій практичній
підготовці студентів.
Ключові слова: уміння, дослідницькі уміння, лабораторне заняття.
Abstract. The work focuses on the necessity of training of competitive specialist
of the forestry sector and the role of research skills in the process of becoming such a
specialist. Revealed the psychological and pedagogical approaches to the
interpretation of the concept "ability", given their classification. Illuminated the
essence of the concept "research skills". On the basis of the survey and own
experience found that among the main organizational forms of education in higher
education formation of research skills of future specialists of forestry contribute
particularly laboratory classes, which, according to the analyzed curriculum
dominate in the professional practical training of students.
Key words: skills, research skills, laboratory classes.
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Лісове господарство є однією з важливих складових забезпечення стійкого
розвитку людства й екологічної безпеки його життєдіяльності, а також
стратегічним напрямком розвитку економіки України. У цьому контексті
підвищення рівня професійної підготовки фахівців лісопромислового
комплексу набуває фундаментального значення. Для забезпечення
безперешкодного виходу
майбутнього працівника лісу на ринок праці
необхідно підготувати його до динамічних умов виробництва, зокрема
майбутній фахівець лісової галузі повинен бути мобільним, конструктивним,
відповідальним й уміти самостійно мислити й приймати виважені рішення.
Підготувати такого фахівця можна шляхом розвитку розумових здібностей
студентів, формування в них дослідницьких умінь, які дозволятимуть
самостійно регулювати процес засвоєння нових знань.
Проблема формування дослідницьких умінь у студентів була предметом
досліджень таки учених, як І. Артемчук, В. Базелюк, Н. Гловін, М. Донченко,
С. Дудар, Т. Гладюк, Є. Кулик, О. Миргородська, І. Омельяненко та ін.
Психологічні аспекти формування дослідницьких умінь досліджували
Д. Богоявленський, М. Кулюткін, М. Левитов, І. Якиманська та ін.
Сутність поняття «уміння» розглядалося дослідниками різних галузей.
Зокрема, на думку дослідників у галузі психології Л. Виготського,
К. Платонова, С. Рубінштейна та ін., вміння – це використання суб’єктом
наявних знань і навичок для вибору та здійснення прийомів дії відповідно до
поставленої мети. Серед педагогів знаходимо такі трактування цього поняття:
свідоме володіння яким-небудь прийомом діяльності (Ю. Бабанський); прояв
діяльності в усіх можливих варіантах (Є. Бойко); єдність знань і навичок,
здібностей особистості (М. Каган); новий сплав знань, навичок, досвіду і
творчих можливостей людини (Н. Кузьміна). Отже, вміння – це засвоєний
суб’єктом спосіб виконання дії, який забезпечується сукупністю набутих знань
і навичок. Вони формуються шляхом вправ, створюють можливість виконання
дії не лише у звичних, а й у змінених умовах і розкриваються через
цілеспрямованість, усвідомленість, здатність особистості до узагальнення та
реалізації творчого характеру діяльності.
Дослідницькі вміння є сукупністю систематизованих знань, умінь і
навичок особистості, поглядів і переконань, які визначають готовність студента
до творчого пошукового вирішення пізнавальних задач [3].
Дослідницькі вміння набуваються шляхом залучення студентів до
самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони встановлюють
зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності.
Внесення елемента дослідження в навчальні заняття сприяє вихованню
активності, ініціативності, допитливості, розвиває мислення, заохочує потребу
в самостійних наукових пошуках [2].
Аналіз навчальних планів підготовки майбутніх фахівців лісового
господарства дозволяє стверджувати, що формами організації навчання
студентів є лекційні, практичні, лабораторні заняття та самостійна робота.
Відповідно до положень кредитно-модульної системи навчання значна частина
навчального часу відведена на самостійну роботу (вона становить близько 58%
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від усього навчального навантаження). На теоретичну підготовку (лекційні
заняття) припадає близько 19 % навчальних годин. А серед фахової практичної
підготовки студентів домінують лабораторні заняття (близько 16 %), адже
практичні заняття займають всього 7 % і при цьому заплановані на вивчення
циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Проведене опитування студентів лісогосподарського факультету НУБіП
України, а також власні спостереження дозволяють стверджувати, що
лабораторні заняття дозволяють змоделювати реальні виробничі умови; на
думку студентів, лабораторні роботи поряд з практикою (навчальною та
виробничою) якнайкраще сприяють формуванню дослідницьких умінь.
Лабораторне заняття – форма навчального заняття, за якої студент під
керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні
експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих
теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуває практичних
навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною
технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних
досліджень у конкретній предметній галузі [4]. Лабораторні заняття в системі
професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства виконують
методологічну, інформативну, розвивальну, виховну, рефлексивну, прикладну
функції [1].
Лабораторні роботи проводяться з різним ступенем самостійності
студентів. Коли студенти самостійно проводять досліди і їм уже відомий
попередній результат, то це ілюстративний, демонстраційний тип лабораторної
роботи. Формуванню дослідницьких умінь майбутніх фахівців лісового
господарства сприятимуть лабораторні роботи, організовані таким чином, коли
студентам невідомі попередні результати, коли їхні власні досліди передують
тим висновкам, які даються в підручниках або на заняттях, коли студенти
самостійно або з деякою допомогою викладача приходять до необхідних
висновків. Така організація навчально-пізнавальної діяльності студентів
дозволяє сформувати різні види дослідницьких умінь, які В. Литовченко
поділяє на операційні дослідницькі вміння (розумові прийоми і операції, що
використовуються в дослідницькій діяльності: порівняння, аналіз і синтез,
абстрагування і узагальнення, тощо); організаційні дослідницькі вміння
(включають застосування прийомів організації в науково-дослідній діяльності,
планування дослідної роботи, проведення самоаналізу тощо); практичні
дослідницькі вміння (охоплюють опрацювання літературних джерел,
проведення експериментальних досліджень, спостереження фактів, тощо);
комунікативні дослідницькі вміння (передбачають застосування прийомів
співробітництва в процесі дослідницької діяльності, для здійснення
взаємодопомоги, взаємоконтролю) [3].
Від викладача проведення лабораторної роботи дослідницького характеру
вимагає певних умінь й ретельної підготовки. Така робота дає позитивні
результати лише в тому випадку, коли детально продумані всі її етапи, з'ясовані
всі питання, зважені всі деталі.
Отже, висококваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем для
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лісогосподарської галузі стане той студент, який володіє не тільки ґрунтовними
фундаментальними знаннями з фаху, а й дослідницькими уміннями, який
здатний здійснювати наукові дослідження, використовуючи інноваційні
підходи. Цьому має сприяти дидактично грамотно побудована система
науково-дослідницької роботи студентів у виші, яка повинна органічно
поєднувати науково-дослідну роботу студентів під час аудиторного навчання
(лекційних, практичних, лабораторних занять), а також у позааудиторній
навчальній діяльності.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
МАГИСТРОВ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ В КУРСЕ
«УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА»
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
Магнитогорск, пр. Ленина 38, 455000
Chernova E.V.
PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR MASTERS
OF BUSINESS INFORMATICS IN THE COURSE
"BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT"
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Lenin Street 38, 455000
Аннотация. Статья посвящена разработанному курсу «Управление
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непрерывностью бизнеса» для магистерской программы 38.04.05 «Бизнесинформатика». Процесс управления непрерывностью бизнеса является одним
из актуальных направлений стратегической деятельности руководителя как
крупного, так и мелкого бизнеса, особенно в сфере высокотехнологичного
бизнеса и использующего информационные технологии. В работе перечислены
основные знания, умения и навыки, необходимые для формирования
профессиональных компетенций в области управления непрерывностью
бизнеса организации, характеризуются компетенции магистра бизнесинформатики в данной области. Приведены темы курсовых исследований,
носящие прикладной характер и направленные на закрепление формируемых
профессиональных компетенций.
Ключевые слова: информационные технологии, магистр, непрерывность
бизнеса, управление непрерывностью бизнеса, стандарт, компетенции, бизнесинформатика.
Abstract. The article is devoted to the course "Business Continuity
Management" for the master's program 38.04.05 "Business Informatics". Business
continuity management process is one of the important directions of strategic activity
of the head of a large or small business, especially in the field of high-tech business
and the use of information technology. The paper lists the basic knowledge and skills
necessary for the formation of professional competence in the field of business
continuity management organization, characterized by competence Master of
Business Informatics. Are presented of research topics aimed at practicing formed
professional competence.
Key words: information technology, master, business continuity, business
continuity management, standard, competence, business informatics.
Вступление.
Современные реалии ведения бизнеса в информационном обществе
требуют актуальных подходов к обеспечению непрерывности ключевых
бизнес-процессов компании. Не секрет, что минутные простои клиентских
систем могут привести к миллионным убыткам для крупной компании, и даже
краху небольшой фирмы. Руководство организаций нуждается в сотрудниках,
обладающих компетенциями в области обеспечения бесперебойного
функционирования основных бизнес-процессов фирмы, и особенно способных
разработать и внедрить план восстановления бизнеса в критических ситуациях.
Управление непрерывностью бизнеса – целостный процесс управления, в
ходе которого выявляются потенциальные угрозы для организации и
определяются возможные последствия для хозяйственных операций в случае
осуществления этих угроз, а также создается основа обеспечения способности
организации восстанавливаться и эффективно реагировать на инциденты, что
гарантирует соблюдение интересов основных заинтересованных сторон,
сохранение репутации, брэнда и деятельности по созданию добавленной
стоимости. Включает в себя управление восстановлением и продолжением
хозяйственной деятельности в случае нарушения нормального хода бизнеса, а
также управление общей программой обеспечения непрерывности бизнеса
посредством проведения обучения, учений и анализа с целью поддержания
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плана(ов) обеспечения непрерывности бизнеса в актуальном состоянии.
Обзор литературы.
В настоящее время разработаны стандарты в области управления
непрерывностью, описывающие лучшие практики управления непрерывностью
бизнеса и аварийного восстановления инфраструктуры компании в
чрезвычайных ситуациях, среди которых наибольшее распространение
получили стандарты BS 25999-х Business Continuity Management, которые
послужили основой для российских стандартов: ГОСТ Р 53647.1-2009
«Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство»;
ГОСТ Р 53647.2-2009 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2.
Требования»; ГОСТ Р 53647.3-2010 «Менеджмент непрерывности бизнеса.
Часть 3. Руководство по внедрению»; ГОСТ Р 53647.4-2011 «Менеджмент
непрерывности бизнеса. Часть 4. Руководящие указания по обеспечению
готовности к инцидентам и непрерывности деятельности»; ГОСТ Р 53647.52012 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 5. Готовность к опасным
ситуациям и инцидентам»; ГОСТ Р 53647.6-2012 «Менеджмент непрерывности
бизнеса. Часть 6. Требования к системе менеджмента персональной
информации для обеспечения защиты данных».
В качестве основного пособия по стратегии управления непрерывностью
бизнеса следует отметить работу С.А. Петренко и А.В. Беляева «Управление
непрерывностью бизнеса. Ваш бизнес будет продолжаться. Информационные
технологии для инженеров» [4].
Основной текст.
Выпускник магистерской программы 38.04.05 «Бизнес-информатика»
должен обладать знаниями: основы управления непрерывностью бизнеса;
нормативные документы в области управления непрерывностью бизнеса;
основные процессы, определяемые политикой управления непрерывностью
бизнеса; структуру, содержание и основные процедуры, реализуемые
программой управления непрерывностью бизнеса.
умениями: анализировать и документально фиксировать воздействия,
которые способны влиять на нормальный ход бизнес-процессов; определять
критически важные виды деятельности; определять требования и мероприятия
по обеспечению непрерывности бизнеса; разрабатывать обоснованные планы
восстановления или возобновления деятельности; разрабатывать планы
управления инцидентами и обеспечения непрерывности бизнеса; проводить
аудит мероприятий по управлению непрерывностью бизнеса; внедрять
управление непрерывностью бизнеса в культуру организации.
навыками: разработки и реализации программы эффективного управления
непрерывностью бизнеса; методами организации обучения сотрудников по
проблемам управления непрерывностью бизнеса.
В результате освоения дисциплины «Управление непрерывностью
бизнеса» магистр должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции: готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения. Знать: методы и способы описания бизнес-процессов предприятия;
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экономические основы производства и ресурсы предприятия; структуру,
содержание и основные процедуры, реализуемые программой управления
непрерывностью бизнеса. Уметь: использовать нормативные документы,
относящиеся к профессиональной деятельности; разрабатывать планы
управления инцидентами и обеспечения непрерывности бизнеса; находить
организационные решения в нестандартных ситуациях. Владеть: навыками
реагирования в нестандартных ситуациях; методами и способами подготовки
нормативных документов по реагированию на нестандартные ситуации в
бизнесе; осознанием ответственности за свои решения.
Общепрофессиональные компетенции: способность к творческой
адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным
решениям. Знать: особенности документирования бизнес-процессов
организации; основы управления непрерывностью бизнеса; методологии
управления непрерывностью бизнеса. Уметь: определять критически важные
виды деятельности; анализировать воздействия, которые способны влиять на
нормальный ход бизнес-процессов; документально фиксировать воздействия,
которые способны влиять на нормальный ход бизнес-процессов. Владеть:
навыками описания бизнес-процессов предприятия, анализа критически
важных бизнес-процессов; навыками документирования воздействий на
критичные бизнес-процессы.
Профессиональные компетенции: способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в
области ИКТ. Знать: структуру программы управления непрерывностью
бизнеса; содержание программы управления непрерывностью бизнеса;
основные процедуры, реализуемые программой управления непрерывностью
бизнеса. Уметь: выявлять критичные аспекты бизнес-процессов; разрабатывать
мероприятия для обеспечения непрерывности бизнеса; документировать
мероприятия для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Владеть:
навыками ведения аналитической работы; навыками оформления результатов
аналитической работы; навыками представления результатов аналитической
работы.
Способность применять методы системного анализа и моделирования для
анализа архитектуры предприятий. Знать: классификацию и типологию
систем; принципы и этапы системного анализа; принципы моделирования.
Уметь: производить оценку значимости влияния внешних и внутренних
факторов на развитие проблемной ситуации; выявлять и формулировать
противоречия и проблему исследования; понимать особенности принятия
решений в условиях с различной степенью неопределенности. Владеть:
методами системного анализа организационных проблем и процессов.
Способность консультировать по вопросам развития ИТ-инфраструктуры
предприятия. Знать: основные процессы, определяемые политикой управления
непрерывностью бизнеса; критически важные виды деятельности; методы
разработки сценариев реагирования на критическую ситуацию. Уметь:
определять требования и мероприятия по обеспечению непрерывности бизнеса;
разрабатывать обоснованные планы восстановления или возобновления
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деятельности; внедрять управление непрерывностью бизнеса в культуру
организации. Владеть: навыками аудита мероприятий по управлению
непрерывностью бизнеса; навыком использования современных приемы и
методов работы с персоналом; методами организации обучения сотрудников по
проблемам управления непрерывностью бизнеса.
Для успешного формирования требуемых компетенций используется
практика ведения исследовательской работы. Курсовое исследование носит
прикладной характер, организовано как продуктивная творческая деятельность
в режиме взаимодействия магистрантов друг с другом, преподавателем и
специалистами различного уровня, и выполняется магистрантом в конкретной
организации. Примерные направления курсовых работ:
1. Разработка проекта управления непрерывностью бизнеса.
2. Управление непрерывностью бизнеса.
3. Обеспечение непрерывности бизнес-процессов компании.
4. Обеспечения непрерывности бизнеса на уровне персонала
организации.
5. Модели обеспечения непрерывности бизнеса в современной
высокотехнологичной организации.
6. Разработка плана восстановления деятельности.
Заключение и выводы.
Таким образом, курс «Управление непрерывностью бизнеса» направлен на
формирование
значимых
и
востребованных
у
работодателей,
профессиональных компетенций. Формируемые компетенции опираются на
современные зарубежные и российские стандарты организации непрерывности
бизнеса, носят прикладной характер и закрепляются в рамках курсовой работы.
Курсовые
исследования
разработаны
для
решения
конкретных
производственных задач, проходят апробацию на конференциях различного
уровня [1, 2, 3, 5], в дальнейшем становятся основой для магистерской
диссертации и могут быть внедрены в работу действующего предприятия.
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SALES BY STUDENTS INDIVIDUAL SKILLS TESTING
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Анотація: В роботі розглянуто результати дослідження реалізації
«рухомих здібностей» які визначались за Айзенком шляхом застосування
тестів закритого типу на прикладі дисципліни «Біофізика». Встановлено, що
коефіцієнти кореляції між успішністю, що визначалась традиційним методом
і «рухомими здібностями» нижчі ніж при застосуванні тестів закритого
типу. Отже застосування тестової методики має перевагу при навчанні та
оцінюванні знань у порівнянні з традиційноми методами оцінювання.
Ключові слова: біофізика, тести Айзенка, тести закритого типу,
коефіцієнт кореляції.
Abstract. We reviewed the results of the study implementation of the "mobile
capabilities" are defined by Eysenck test by applying the example of closed-course
"Biophysics". Established that the correlation coefficients between success that
defined the traditional method and "mobile capabilities" lower than with benchmark
closed. Hence the use of the test methods has an advantage in learning and
assessment in comparison with tradytsiynomy methods of evaluation.
Key words: Biophysics, tests Eysenck, tests closed-correlation coefficient.
Вступ.
Висока якість знань, вмінь та навичок під час вивчення будь-якої
дисципліни, зокрема фізики, яка відповідає вимогам державного стандарту
освіти очевидно досягається шляхом кропіткої праці студентів і викладачів над
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засвоєнням і викладанням матеріалу як програмного, так і того що виходить за
межі учбового плану.
Очевидно що для стимулювання регулярного засвоєння матеріалу
необхідно проводити окрім підсумкового контролю також поточний контроль
знань. Так, як час спілкування студента з викладачем не може бути не
обмеженим, хорошою формою контролю можуть бути тести, розробка і
застосування яких в навчальному процесі є актуальними. Слід також зазначити,
що тести можуть бути як контролюючі так і навчальні. Крім того суттєвою
перевагою тестів над іншими формами контролю є можливість їх
дистанційного застосування.
Огляд літератури
Основою індивідуальності є розвиток здібностей та таланту особистості.
Окрім того формування індивідуальності відбувається через процеси розвитку
особистості, її реалізації в житті. Ці два процеси повинні одночасно
розвиватись в результаті тісної взаємодії студента і викладача [1].
Застосування тестів викликане необхідністю порівняння та диференціації
студентів за рівнем розвитку, виявленню різних психологічних якостей.
Тестовий метод оцінювання має низку переваг, а саме:
• Оцінити індивіда в залежності від поставленої мети дослідження;
• Дають можливість отримати кількісну оцінку на основі відокремлення
якісних параметрів особистості;
• Зручності математичної обробки результатів тестування;
• Є досить оперативним методом оцінки великої кількості невідомих
людей;
• Виключає вплив суб’єктивної оцінки викладача на результат тестування;
• Дає можливість порівняння результатів тестування отриманої
різними дослідниками для різного контингенту студентів;
Тестові завдання повинні бути різноманітними тобто містити у собі і
практичні, і теоретичні, і образні, і вербальні дії та вправи. Це пов’язано з тим,
що більшість задач, з якими зустрічається людина в реальному житті, є
комплексними за характером, а тестування проводиться для того, щоб
передбачити поведінку і можливі досягнення людини не у штучній
лабораторній ситуації, а у реальному житті [4].
Окрім того за допомогою тесту можна задати послідовність дій та етапів
вивчення матеріалу при засвоєнні нової теми та повторенні раніше вивченої.
Застосування тестів у навчальному процесі є дійовими завдяки зручності
використання,
оптимальності
часу,
об’єктивності,
тематичної
спрямованості та можливості поєднання з сучасними технологіями [3].
Вхідні дані і методи
Були розроблені та створенні чотири варіанти тестів закритого типу з
дисципліни «Біофізика», що містили 30 запитань в кожному тесті і охоплювали
весь матеріал, що пропонувався до вивчення. Тестові запитання містили одну
правильну відповідь, і декілька правдоподібних. Завдання мали різну
складність, яку можна оцінити як відношенння кількості правильних відповідей
на тестове завдання до загальної кількості відповідей на дане запитання. Окрім
Научные труды SWorld

28

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 3 (44)

Педагогика, психология и социология

того треба оцінити як тестові завдання так і в цілому тест на розрізнювальну
здатність. А отже тести пропонувались 10% студентів які мають високі бали у
навчанні та 10% студентів які мають низькі бали у навчанні. А потім оцінюють
здатність тесту в цілому виявити рівень успішності студентів. Якщо успішність
розрізнюється менше ніж на 5% то тести залучають до навчального процесу.
Кількість студентів, за допомогою яких проводиться апробація тестів не повино
бути менше ніж 100 чоловік. Це на мою думку дає можливість накопичувати
достатню статистику.
Для того, щоб за допомогою тестів була забезпечена навчальна функція,
зокрема самоконтроль, запитання взаємопов’язані або доповнюють одне
одного. Відповіді на попередні поступово формують наступні завдання.
Зазначена кількість запитань дозволяє робити це за декількома напрямками.
У тестах використовуються завдання чотирьох видів:
1. визначення поняття, фізичної величини чи закону;
2. аналітичний вираз для визначення фізичної величини або закон;
3. встановлення причинно-наслідкового зв’язку між величинами, що
входять до аналітичного виразу;
4. задачі на застосування аналітичного виразу.
Така різноманітність завдань дозволяє проводити різнобічну перевірку
знань студентів, наявності в них “модельних” уявлень про процеси, що
вивчають, та умінь застосовувати свої знання при розв’язуванні задач.
Данні дослідження:
Провівши аналіз та порівняння отриманих результатів за звичайною
методикою оцінювання та за тестами, а також порівнюючи результати
оцінювання здібностей студентів за тестами Айзенка зазначимо, що тестова
методика оцінювання знаходжиться у кращій відповідності з результатами
«рухомих здібностей» оцінюваних за Айзенком ніж традиційна. Так коефіціент
кореляції середньосеместрового балу з балами тестів Айзенка складає rxy=0,17,
а з балами отриманими за тестовою методикою оцінювання rxy=0,49.
Традиційною нормою у тестуванні є середньостатистичні дані, отримані у
результаті попереднього тестування на певній групі людей. Отриманий нами
результат знаходиться у відповідності з приведеним у роботі [2], [5]. Зазначимо,
що інтерпретація отриманих результатів була перенесена на такі ж групи
випробовуваних, які за своїми основними соціокультурними та
демографічними ознаками аналогічні базовій.
Заключення та висновки.
Значення коефіцієнтів кореляції показує, що індивідуальні здібності
студентів, до яких належать і “рухомі” здібності, визначені нами за Айзенком,
краще реалізуються у випадку застосування тестів на заняттях. Крім того, при
систематичному застосуванні тестів на зняттях від студента вимагається
постійна систематична робота по вивченню та засвоєнню нового матеріалу, що
в свою чергу дає змогу спостерігати за зростанням тестового балу. У нашому
випадку 57% студентів покращували тестовий бал при переході від одного
тесту до іншого.
Слід зазначити, що тестова система контролю та організація занять
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заохочують студентів до самостійного вивчення матеріалу.
Таким чином, спираючись на результати проведеного дослідження,
зазначимо, що застосування тестів у навчальному процесі веде до покращення
реалізації індивідуальних здібностей студентів та краще заохочує студентів
до навчання в порівнянні із традиційним методом оцінювання.
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ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО
СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
Ніжин, Графська 2, 16602
Berezhok V.Y.
SOME PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF AESTHETIC
ATTITUDE TO THE NATURE
Nizhyn Mykola Gogol State University,
Nizhyn, Hrafska 2, 16602

Анотація. В роботі розглядаються деякі філософські аспекти
естетичного ставлення школярів до природи. Вклад вчених дає можливість
накопичувати величезний матеріал, який необхідний для розуміння мети,
принципів, змісту, форм, методів работи у сучасній українській
загальноосвітній школі.
Ключові слова: екологічне виховання, естетичне сприйняття, естетичне
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ставлення, краса, природа, ставлення до природи, ціннісне ставлення.
Abstract. In this paper we describe some philosophical aspects of the problem of
aesthetic attitude of schoolchildren to the nature. The contribution of scientists
allows to accumulate the huge material, that necessary for understanding the
purposes, principles, contents, forms, methods of work in the modern Ukrainian
secondary school.
Key words: ecological education, aesthetic appreciation, aesthetic attitude,
beauty, the relation to the nature, value relation.
Як і раніше, так і на сьогоднішній день доволі актуальним є питання
естетичного ставлення школярів до природи. Ціннісне ставлення до природи та
її об’єктів є важливим аспектом, а тому, повинно бути частиною загального
світогляду кожної людини. Школа покликана виховувати школярів у дусі
любові до рідної природи, охорони навколишнього середовища. Але,
зазначимо, що сімейне виховання відіграє доволі значну роль у цінному
ставленні молоді до природи. Адже перші основи такого ставлення
закладаються саме з раннього віку, коли дитина ще не ходить до школи.
Спробуємо розглянути погляди деяких філософів та екофілософів щодо
естетичного ставлення молоді до природи. Зауважимо, що Сократ, Платон,
Аристотель та ін. обґрунтували нетотожність понять «чуттєвий» і
«естетичний». Вони вважали, що до естетичних можна відносити не всі
відчуття, сприйняття і уявлення, а лише вищі з них. Основні типи естетичних
ставлень людини до дійсності було висловлено у таких категоріях естетики, як
прекрасне і потворне, піднесене та низьке, героїчне, трагічне, комічне тощо [7].
Зазначимо, що погляди давньогрецького філософа Сократа (470/469–399
рр. до н.е.) відповідно до ідей про роль моральності в суспільстві – пізнати
самого себе – означає сприйняти і моральні якості, які є спільними для всіх
людей. Сократ ототожнює, наприклад, те, що знання про те, що таке добро й що
таке зло, робить людей доброчесними. Знаючи, той факт, що є добре, а що є
погано, ніхто не зможе вчинити погано [2].
Давньогрецький філософ Платон (428/427–348/347 рр. до н.е.), естетику як
таку цінує невисоко. Він пише, що Людина – це творець, наслідувач, а
Мистецтво – це наслідування речам, отже, якщо речі – наслідування ідеям, то
тоді мистецтво – наслідування наслідуванню [1].
Він чітко говорить про значення мистецтва у вихованні. Воно могутнє,
воно таке, яке найбільш глибоко проникає в душу й найсильніше її зачіпає.
Мистецтво повинно вселяти в людей віру в добро, а також у Бога як початок
добра, ставати некористолюбними, розважливими. Але, звісно, не будь-яке
мистецтво може слугувати цим цілям. Платон виступає проти мистецтва, де
поет наслідує іншу людину. Він пропонує ревізію епосу й міфології. Філософ
пише, що міфи повинні вчити чесноті, а боги карають тільки грішних людей. З
мистецтва потрібно вигнати зображення неправди, нерозсудливості,
користолюбства, а поети мають втілювати в своїх творах тільки моральні
зразки [9].
Арістотель, також давньогрецький філософ (384-322 рр. до р.х.) має зовсім
відмінні погляди на естетику і природу. В “Поетиці” він розглядає мистецтво як
Научные труды SWorld

31

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 3 (44)

Педагогика, психология и социология

наслідування формам буття, як природнім, так і штучним (мимесис). Воно,
мистецтво, може зображувати людей, поліпшуючи їх, погіршуючи або
зберігаючи такими, як вони є. Це трагедія, комедія й драма. Арістотеля трактує
естетика та природа людських вчинків як елемент, який викликає чуттєвоемоційні переживання.
У питанні про те, що «Етика» Арістотеля пов’язується з досягненням
людської чесноти й визначення ролі знання, він тим самим заперечує думку
Сократа про те, що нібито «ніхто, маючи знання, не стане протидіяти добру».
Філософ не погоджується з висновком Сократа. Адже одна справа мати
знання про добро й зло, а інша – вміти або хотіти цим знанням користуватися.
Він, продовжуючи, говорить, що знання й дія не є одним і тим же, знання має
загальний характер, дія завжди конкретна. Аристотель, в полеміці з Сократом,
висловлює думку про те, що чесноти завжди тільки поєднані з розумом. В
набутті етичних чеснот (досягаються вихованням гарних звичок) головне – не
самі знання, а виховання, звичка. Арістотель переконаний, що велику роль тут
відіграє приклад. Моральна людина показує приклад для інших людей [1].
Німецький філософ І. Кант (1724–1804) зазначав, що прекрасними є твори
мистецтва, які виглядають так, ніби створені природою. Підсумовуючи думки
більшості вчених він вважає, що емоції й сприйняття краси є не лише
продуктом виховання – вони виникають на ґрунті біологічної спадковості [11].
Розглядаючи методологічну основу естетичного сприйняття природи,
можна відмітити той факт, що Г. Гегель (1770–1831) писав, що краса в природі
є прекрасною лише для іншого – це для нас, для свідомості, яка сприймає
красу. Вчений також говорив про те, що людина, пронизуючи оточуючий її
зовнішній світ своєю волею і духовно опредмечуючи, робить його олюдненим і
тому почуває себе в ньому добре.
Також німецький філософ Ф. Енгельс (1820–1895) у своїй статті
«Ландшафти» приводить думку про те, що природа збуджує естетичні почуття і
є джерелом естетичної насолоди. К. Маркс вважав, що саме у процесі
суспільного розвитку і трудової діяльності людина набула здатності сприймати
явища навколишньої дійсності, керуючись не тільки моральним критерієм, а й
естетичними принципами, естетичними почуттями, що виникають у процесі
художнього пізнання дійсності [8].
Російський філософ Ф. Достоєвський (1821–1881) писав, що «краса врятує
світ». Тоді автор посібника «Естетика», Левчук відмічає, що до такого вислову
можна приєднатися за умови, що людство нарешті усвідомить те, що необхідно
виховати мудру, естетичну взаємодію з природою. Уява про неї як про
середовище для життя людини повинна змінитись усвідомленням їх єдності і
спорідненості [5].
Геккель Е. (1834–1919), німецький філософ, писав, що естетичне
переживання включає як об’єктивний аспект, що вивчається естетичними
характеристиками об’єкта, так і суб’єктивний аспект, що пов'язаний з
особливостями, розумовими здібностями, інтересами спостерігача. Отже,
суб’єктивний аспект можна розвивати, навчаючи людину бачити красу природи
[3].
Научные труды SWorld

32

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 3 (44)

Педагогика, психология и социология

Знаний російський філософ М. О. Добролюбов (1836–1861) писав, що
людина з пристрастю ставиться до полів, рідних пагорбків, золотих ігор
дитинства [4].
Відомий італійський філософ Н. Аббананьяно (1901–1990) вважає, що
мистецтво взагалі є поверненням людини до природи, завдяки чому природа
повертається до себе через людину [6].
На думку сучасного канадського екофілософа Аллена Карлсона, існує два
основних значення, що перетворюють річ в об’єкт естетичної насолоди:
зовнішній і внутрішній зміст. Зовнішній зміст – це фізичне (фарби, форма,
висота й т. ін.) сприйняття об’єкта. Внутрішній вміст – якості та цінності цього
об’єкта, що викликають більш глибокі етичні асоціації.
Сучасний американський екофілософ Ю. Хагроув відзначає, що красиве
місце в природі найчастіше розглядається як цінність досягнення наших цілей,
як плацдарм для почуттєвого й оздоровчого задоволення, і тому в разі такого
підходу естетична цінність зводиться до рівня споживання й вимірюється
кількістю різних задоволень [5]. На його думку, людство повинно зберігати як
природну, так і пов’язану з мистецтвом красу, тому що їх втрата є втратою
загального добра у світі.
Московський екофілософ А. Н. Тетіор зазначає, що не всяка людина зможе
поважати, любити, а тим більше благоговіти перед різними видами чи
об’єктами дикої природи – хробаками, мокрицями, болотами, пустелями.
Вчений пропонує використовувати, як рушійну мотивацію, інші почуття –
жалість, симпатію, великодушність, співчуття, співпереживання, добробуту
[10].
Отже, розглянувши лише деякі філософські аспекти проблеми естетичного
ставлення школярів, можна сказати, що майже кожен вчений по-своєму трактує
естетичне ставлення до навколишнього середовища, до всього живого. Звісно, є
як спільні думки, так і розбіжності. Більшість науковців поєднують таке
ставлення з моральністю особистості, мистецтвом, трудовою діяльністю.
Скажемо, що все, що оточує людину – прекрасне. Але кожен по-різному
розуміє цю красу та її значення для себе особисто і для суспільства в цілому.
Ми розглянули лише деякі аспекти, що є підставою для більш детального
розгляду проблеми у наступній роботі.
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OF FOREIGN LANGUAGES
Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Lenina 38, 455000

Аннотация. В работе авторы утверждают, что при обучении
иностранным языкам следует развивать культурную идентичность
студентов. Это способствует лучшему овладению иностранным языком как
средством общения, а также формированию социокультурной компетенции
студентов, развитию их личности и воспитанию. Для более эффективного
решения данных задач можно использовать материалы социокультурного
характера о родной культуре.
Ключевые слова: культурная идентичность, обучение иностранным
языкам, родная культура, социокультурная компетенция.
Abstract. In this paper the authors claim that when teaching foreign languages,
teachers should aim at developing cultural identity of students. That could contribute
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to a better acquisition of the language and also help to develop the students’
sociocultural competence and personality. To achieve that, teachers may use more
sociocultural materials about the native culture of the students.
Key words: cultural identity, teaching foreign languages, native culture,
sociocultural competence.
Вступление.
В современных социально-экономических и политических условиях остро
встала проблема мирного диалога (или полилога) между представителями
разных культур. У обучающихся необходимо формировать или развивать
умения эффективно взаимодействовать с представителями разных культур в
условиях глобализации. Эффективная интеграция в мировое сообщество
предполагает наличие таких качеств, как уважительное, непредвзятое
отношение к представителям других культур, толерантность, открытость к
культурной вариативности современных поликультурных сообществ. С другой
стороны, возрастает стремление сохранить свою национально-культурную
идентичность, своеобразие родной культуры. Данные противоположные
тенденции следует учитывать при обучении общению на иностранном языке на
разных этапах обучения.
Обзор литературы.
Проблема культурного самоопределения учащихся в процессе овладения
иностранным языком рассматривалась в работах таких исследователей как В.В.
Сафонова и П.В. Сысоев. Они считают, что современный человек должен
обладать общепланетарным мышлением, что позволит ему воспринимать себя
не только как представителя своей национальной культуры, но и как
гражданина мира, субъекта диалога культур [5; 6]. Все большее внимание
уделяется вопросам развития личности студентов и формированию их
общекультурных и социокультурной компетенций [1; 2; 3].
Однако в современной методической литературе недостаточно раскрыта
проблема формирования культурного самоопределения студентов – будущих
учителей в процессе овладения ими иностранным языком.
Основной текст.
Мы полагаем, что для межкультурного взаимодействия в духе мира
необходимо осознавать свою культурную идентичность, свое место в
разнообразии культур и быть готовым к расширению своего социокультурного
пространства.
Проблема
культурного
самоопределения
средствами
иностранного языка особенно актуальна для эффективной подготовки будущих
учителей иностранных языков.
Под культурным самоопределением личности мы, вслед за П.В. Сысоевым,
понимаем «осознание личностью своего места в спектре культур и
целенаправленную деятельность на причисление себя к той или иной
культурной группе» [6, 15]. В процессе осознания своей культурной
идентичности обучающийся проходит через три стадии: этноцентризм,
культурное самоопределение и диалог культур. В данной статье мы считаем
нужным остановиться на рассмотрении только первой стадии – этноцентризма.
Как известно, всем людям свойственно стремление интерпретировать и
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оценивать поведение представителей другой культуры через призму
национальных ценностей и норм своей культуры. При этом свою культурную
идентичность человек обычно не осознает на сознательном уровне. Так, мы
предложили студентам второго курса написать эссе на тему «Моя культурная
идентичность». В эссе студенты должны были раскрыть три самые яркие
черты, которые их делают типичными представителями своей культуры, и три
черты, которые их отличают от других носителей родной культуры. Анализ
ответов показал, что студенты зачастую затрудняются определить черты своего
характера, которые определяют их национальную принадлежность. Более
легким заданием для студентов оказалось определение черт, которые отличают
их от других представителей своей культуры. Чаще всего они писали, что «вряд
ли являются типичным представителем родной культуры». Иными словами,
молодые люди не осознают, что их поведение и реакции могут быть
детерминированы ценностями и нормами родной культуры, хотя именно
культура определят основные черты личности. В результате инкультурации
представители одной культуры приобретают поведенческое и эмоциональное
сходство, что отличает их от членов других культур. Сходными являются типы
общения в повседневных ситуациях, оценки различных явлений окружающего
мира, способы проявления эмоций и т.д.
Затруднения студентов в анализе своей культурной идентичности не
означают, на наш взгляд, отторжение или отказ от своей культуры, а
свидетельствуют о владении родной культурой на подсознательном уровне. На
данной стадии этноцентризм сочетается с отсутствием четкого понимания
своей культурной идентичности. Для адекватного понимания представителей
чужой культуры надо понимать себя как носителя родной культуры. В связи с
этим мы считаем, что родная культура должна быть обязательным
компонентом содержания обучения. В то же время анализ учебников по
английскому языку для студентов языковых факультетов показывает, что в них,
как правило, широко представлена информация о культуре стран изучаемого
языка и отсутствует информация о родной стране. Тем более в них не
представлен материал краеведческого характера о культурных, исторических,
природных особенностях родного региона. Очевидно, что все материалы
подобного рода невозможно (и нецелесообразно) включить в один учебник,
поэтому мы полагаем, что данная задача может быть решена за счет создания
специального учебного пособия, посвященного культуре родного края.
При отборе материалов для данного учебного пособия следует учитывать,
какие компетенции можно формировать на их основе и как содержание этих
учебных материалов может способствовать развитию личности студентов в
процессе овладения ими иностранным языком. Наше исследование показывает,
что оптимальным на данном этапе может быть изучение следующих трех
разделов: культура как понятие, культура моей Родины и культура родного
края.
Материалы первого раздела знакомят студентов с определением и
структурой понятия «культура» в антропологическом контексте; дают сведения
о типах культур; формируют представления о взаимосвязи языка и культуры
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[4]. Во втором разделе представлены основные сведения о стране, столице,
городах, знаменитых людях и т.д. Эти материалы содержат необходимый
минимум социокультурных знаний о родной стране, обеспечивая
содержательную сторону речи в условиях межкультурного общения. Ведь вряд
ли нашим студентам придется рассказывать иностранным собеседникам о
достопримечательностях Лондона или других фактах иноязычной культуры, в
то время как актуальной темой может стать социокультурная информация о
России в целом и своей малой Родины в частности. Этой теме посвящен третий
раздел пособия, в котором раскрыты основные сведения о родном крае (городе,
области, регионе). В процессе обучения общению на иностранном языке такие
материалы способствуют решению не только практических задач, но и
воспитанию студентов в духе патриотизма, повышению интереса и мотивации
учения.
Заключение и выводы.
В данной статье нами был рассмотрен вопрос формирования культурного
самоопределения студентов в процессе овладения ими иностранным языком.
Полученные результаты позволяют утверждать, что содержательная сторона
обучения должна быть дополнена материалами социокультурного характера о
жизни родной страны и края. Это способствует организации «диалога культур»
на уроке иностранного языка, формированию общекультурных компетенций
студентов, а главное, ведет к осознанию ими своей культурной идентичности и
места в поликультурном обществе.
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Анотація. У статті розкрито сутність поняття «практичні уміння»,
досліджено різні підходи до їх класифікації. Розглянуто питання особливостей
практичних занять майбутніх фахівців садово-паркового господарства. У
статті проаналізовано професійну підготовку майбутніх фахівців садовопаркового господарства, вивчено особливості діяльності фахівців садовопаркового господарства і творчі аспекти цієї роботи, а також розглянуто
шляхи формування практичних умінь. Відзначено, що практичні уміння
майбутніх фахівців садово-паркового господарства є важливими для
підготовки конкурентоспроможного фахівця галузі садово-паркового
господарства.
Ключові слова: уміння, практичні уміння, професійна підготовка фахівців
садово-паркового господарства.
Abstract. The article reveals the essence of the concept of "practical skills",
different approaches to classification. The question features practical training of
future specialists of park-garden design. The article analyzes the training of future
specialists of park-garden design, studies the features of park-garden design and
creative aspects of this work, and the ways of formation of practical skills. It is noted
that the practical skills of future specialists of park-garden design is important to
prepare a competitive specialist in the field of park-garden design.
Keywords: skills, practical skills, professional training of park-garden design.
Професійна підготовка майбутніх фахівців садово-паркового господарства
порівняно нова, але дуже актуальна спеціальність в сучасному суспільстві, яке
бурхливо розвивається. Як зазначають більшість дослідників, ландшафтний
дизайн знаходиться на межі матеріальної і духовної діяльності і має завдання
задовольняти як матеріальні, так і духовні потреби люди. Необхідно
відзначити, що фахівці садово-паркового господарства, зайняті в професійній
діяльності, використовують у своїй роботі результати наукових досліджень із
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різних галузь науки і техніки. Адже сад, парк та інші зелені насадження –
складні творіння, у яких використовують різноманітні матеріали. Для їх
створення застосовують живі рослини, форми поверхні, воду, камінь, явища
природи, твори різних видів мистецтва, головним чином, архітектури та
скульптури. Щоб парк або сад міг добре служити практичним цілям і бути
одночасно гармонійним в художньому відношенні, необхідно всі ці
різнохарактерні матеріали об'єднати в раціональну та гармонійну систему.
Перед навчальними закладами постає завдання – створити умови, у яких
розвиваються професійні й особистісні якості студентів, які є затребуваними на
ринку праці саме в цій галузі. Фахівці садово-паркового господарства повинні
отримувати комплексну професійну підготовку з питань реконструкції й
реставрації садово-паркових об’єктів, проектування всіх типів насаджень,
догляду за ними тощо. Тому одним із головних критеріїв успішної діяльності
фахівця садово-паркового господарства є сформовані практичні уміння.
У сучасній дидактиці різні підходи до визначення сутності поняття
«уміння» та їх класифікацій розробляли такі вчені, як: Ю. Бабанський,
І. Лернер, Н. Лошкарьова, В. Паламарчук, О. Савченко та ін., які групували
уміння за різними ознаками. Проведений аналіз літературних джерел показав,
що проблемі формування практичних умінь фахівців садово-паркового
господарства присвячені дослідження І.Дикої, А.Кизилова, Т.Третякової та ін.
Поняття «уміння» вивчалось багатьма дослідниками різних галузей.
Дослідники у галузі психології (Рубінштейн С., Виготський Л., Платонов К. та
ін.) під умінням розуміють використання суб’єктом наявних знань і навичок
для вибору та здійснення прийомів дії відповідно до поставленої мети. Ученіпедагоги поняття «уміння» трактують як: свідоме володіння яким-небудь
прийомом діяльності (Ю. Бабанський); єдність знань і навичок, здібностей
особистості (М. Каган); новий сплав знань, навичок, досвіду і творчих
можливостей людини (Н. Кузьміна), прояв діяльності в усіх можливих
варіантах (Є. Бойко). Таким чином, уміння – це засвоєний суб’єктом спосіб
виконання дії, який забезпечується сукупністю набутих знань і навичок. Вони
формуються шляхом вправ, створюють можливість виконання дії не лише у
звичних, а й у змінених умовах і розкриваються через цілеспрямованість,
усвідомленість, здатність особистості до узагальнення та реалізації творчого
характеру діяльності [2].
Ю. Бабанський поділяє уміння на навчально-організаційні, навчальноінтелектуальні, навчально-інформаційні та навчально-комунікативні [1]. Існує й
інший підхід до розподілу умінь, відповідно до якого виокремлюють
конструктивні, комунікативні, організаторські, дидактичні, перцептивні,
сугестивні, пізнавальні, практичні уміння та уміння в галузі техніки [3].
Практичні уміння передбачають: володіння вміннями й навичками
творчого характеру; набуття студентами практичних навичок шляхом
безпосереднього їх залучення до процесу професійної діяльності; володіння
технічними засобами навчання, комп’ютерною графікою; розвиток у студентів
уміння використовувати практично свої теоретичні знання, розпочати
опанування своєї майбутньої професії в навчальних лабораторіях, оснащених
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необхідними технічними приладами та інструментами
Практичні уміння формуються при виконанні практичної діяльності,
виготовленні конкретного продукту. Саме на їх прикладі можна
продемонструвати формування та вияв умінь у «чистому вигляді» [4].
Фахівці садово-паркового господарства повинні володіти низкою
практичних умінь, зокрема повинен знати теорію й вміти виконувати всі види
робіт, які належать до сфери управління підприємствами зеленого будівництва,
ботанічних садів та дендрологічних парків. Формуванню практичних умінь
майбутніх фахівців садово-паркового господарства сприяють практичні
заняття, під час яких викладач організує детальний розгляд студентами
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання
студентом відповідно сформульованих завдань.
У процесі підготовки фахівців садово-паркового господарства велике
значення має можливість безпосереднього контакту студентів з рослинами,
побачити і вивчити ті чи інші види. Тому поряд із лабораторно-практичними
заняттями неабиякого значення для формування практичних умінь фахівців
садово-паркового господарства мають навчальні і виробничі практики.
Відповідно до вимог професійної підготовки фахівців садово-паркового
господарства та згідно з навчальними планами проводяться лабораторнопрактичні заняття і навчальні практики з дисциплін «Дендрологія»,
«Декоративна дендрологія», «Декоративне садівництво», «Квітникарство»,
«Ландшафтна графіка», «Ландшафтна архітектура», «Комп’ютерна графіка»,
«Топіарне мистецтво» та ін. Під час практичних занять та навчальних і
виробничих практик з перерахованих вище дисциплін майбутні фахівці садовопаркового господарства вивчають та проводять догляд за зеленими
скульптурами, щільними лінійними насадженнями; створюють каркаси для
декорування інтер’єрів; ознайомлюються з технологіями формування різних
скульптур із трав’янистих та деревних рослин; проводять стрижку рослин;
виконують графічну частину проектної та робочої документації ландшафтних
проектів відповідно до діючих стандартів та з використанням графічних засобів
образотворчого мистецтва.
Отже, практичні уміння є визначальними для професійної підготовки
майбутніх фахівців садово-паркового господарства, а їх формування
відбувається переважно під час дидактично й методично грамотно
організованих і проведених лабораторно-практичних занять, навчальних і
виробничих практик.
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Анотація. У статті обґрунтовано, що екологічне виховання молоді на
сучасному етапі є складною психолого-педагогічною проблемою. Наведено різні
підходи до трактування поняття «екологічна культура». Доведено, що
екологічна культура є складним утворенням і включає екологічні знання,
екологічне мислення, екологічну свідомість, екологічний світогляд, екологічні
переконання, а осердям екологічної культури є екологічна життєдіяльність.
Охарактеризовано основну мету і завдання екологічної освіти. Визначено, що
основними шляхами формування екологічної культури студентів є екологічна
освіта, екологічне виховання і екологічна діяльність.
Ключові слова: екологічне виховання, екологічна культура, екологічна
освіта.
Abstract. The article substantiates that the environmental education of young
people at this stage is a complex psychological and pedagogical problem. There are
different approaches to the interpretation of the concept of "ecological culture".
Proved, that the ecological culture is complex formation and includes ecological
knowledge, ecological thinking, ecological consciousness, ecological worldview,
belief that environmental and ecological culture is the core environmental activity.
Characterized the main goals and objectives of environmental education. Determined
that the main ways of formation of ecological culture of students is environmental
education, environmental training and environmental activities.
Key words: environmental education, ecological culture, ecological education.
Сучасна глобальна екологічна криза зумовлює активні пошуки способів її
подолання, яке можливе лише за умови налагодження гармонійних
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взаємовідносин суспільства і природи. Це може бути забезпечено зміною
свідомості й формування високого рівня екологічної культури суспільства.
Очевидно, що ця проблема може бути вирішена через ефективну екологічну
освіту і виховання.
Дослідження сутності екологічної культури стало предметом дослідження
таких науковців, як: Н. Адаменко, А. Дудаш, С. Іващенко, В. Крисаченко та ін.
Завдання і принципи екологічної освіти й виховання вивчали Н. Авраменко,
М. Бауер, О. Вишневський, В. Комендар, Н. Назарова, Г. Білявський,
С. Павлюченко та ін. Особливості формування екологічної культури студентів
вищих навчальних закладів досліджували А. Бегека, Г. Білявський, Т. Гладюк,
О. Король, С. Либідь, О. Мітрясова, Г. Тарасенко, М. Швед та ін.
Проблема формування екологічної культури підростаючого покоління
цікавила багатьох педагогів минулого, зокрема Г. Сковороду, С. Русову,
В. Сухомлинського та ін. Вони приділяли велике значення розвитку розуміння
природи як джерела життя, а людини як її невід’ємної частини. Ними
наголошувалось на необхідності побудови виховної системи, яка б
ґрунтувалася на уявленнях про цінність природи, умови її збереження та
раціонального використання природних дарів, і була б спрямована на
виховання любові й відповідального ставлення до природи. При чому така
система виховання повинна впливати на кожну людину протягом усього її
життя.
Проблема екологічного виховання молоді на сучасному етапі є складною
психолого-педагогічною проблемою, адже це виховання специфічне, охоплює
різні сторони духовного життя людини, і включає зокрема й екологічну
культуру.
Сутність поняття «екологічна культура» розглядалась багатьма
дослідниками. Зокрема знаходимо такі трактування цього поняття: складна
риса особистості, що включає розуміння людиною цінностей правильного
поводження в природному середовищі, усвідомлення природи як національного
суспільного надбання й уміння передбачати наслідки різноманітних впливів на
неї, здатність діяти в природі відповідно до її законів (І. Суравєгіна); етап і
складова частина розвитку загальносвітової культури, що характеризується
гострим, глибоким і всезагальним усвідомленням суттєвої важливості
екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства (М. Реймерс);
інтегративне утворення в структурі загальної культури людини, яке сприяє
оволодінню багатством екологічно значущих ціннісних підходів до природи в
межах
інтелектуальних, емоційних, вольових
проявів особистості
(Г. Тарасенко); творча, свідома діяльність людей у процесі освоєння та
збереження життєво необхідних цінностей природнього середовища
(Л. Морозової); інтегративна якість особистості, яка характеризується високим
рівнем оволодіння системою екологічних знань, умінь, навичок, способами
екологобезпечної поведінки та обґрунтованим прийняттям рішень у своїй
професійній діяльності з врахуванням основних закономірностей відношень у
системі природа-суспільство (Л. Фенчак).
В. Крисаченко пропонує розглядати екологічну культуру з двох сторін: як
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сукупність певних дій, технологій освоєння людиною природи, які
забезпечують принаймні стійку рівновагу в системі «людина–довкілля»; як
теоретичну галузь знань про місце людини в біосфері як істоти діяльної,
організуючої її структурні та функціональні блоки, як дедалі зростаючого у
своїх можливостях чинника регуляції стану біосфери. Учений, розглядаючи
екологічну культуру в контексті діяльнісного підходу, трактує її як
життєдіяльність людини, за якої досягається адаптація (трансформація)
навколишнього природного світу до людини, а її самої – до довкілля. Тому
екологічна культура включає коло питань, пов’язаних з використанням
людиною природи, перетворенням її у власних інтересах, а також з наслідками
такої діяльності [3].
Таким чином, екологічна культура є складним утворенням і включає
екологічні знання, екологічне мислення, екологічну свідомість, екологічний
світогляд, екологічні переконання, а осердям екологічної культури, як слушно
наголошує В. Крисаченко, є екологічна життєдіяльність. Відповідно основною
метою екологічної освіти є формування екологічної культури студентів і
суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних
знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до
природи як універсальної, унікальної цінності [1]. Завдання екологічної освіти –
допомагати формуванню поведінки, сумісної з неруйнуванням середовища
існування; розширенню діапазону практичних навичок, необхідних для
розробки і виконання ефективних рішень зі збереження довкілля; забезпеченню
більш тісного зв’язку між процесами освіти і реальним життям шляхом
міждисциплінарного підходу [2]. Визначального значення у процесі
формування екологічної культури студентів набуває переконаність і відповідна
фахова готовність педагогічних працівників вищих навчальних закладів в
доцільності та необхідності екологізації підготовки майбутніх фахівців.
Узагальнюючи дослідження вчених, можна констатувати, що основними
шляхами формування екологічної культури студентів є екологічна освіта,
екологічне виховання і екологічна діяльність, зокрема: формування не
споживацького, а бережливого ставлення до природи; оволодіння майбутніми
фахівцями
знаннями
та
практичними
вміннями
раціонального
природокористування; пропаганда принципів екологічної відповідальності і
розвитку екологічної свідомості; розвиток творчого підходу до вирішення
екологічних проблем; застосування різноманітних способів для збереження
навколишнього середовища; спілкування з досвідченими фахівцями аграрної й
природоохоронної галузей тощо.
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о задаче творческиработающего учителя: развивать у своих учеников творческий потенциал на
примере зарубежной литературы и музыкальных произведений, внедрять в
педагогическую
практику
личностно-ориентированного
обучение,
направленное на выработку модели собственной жизненной позиции.
Исследованы пути формирования и развития успешного ученика в современной
школе. Предложены варианты для лучшего осознания наследий классической
литературы на школьных уроках.
Ключевые слова: совершенствование, фундаментальные ценности,
образовательное пространство, деятельность ученика, творческая личность.
Abstract. The paper addresses the problematic issues of the creatively working
teachers aimed to develop the skill of creative thinking in their students on the basis
of foreign literature and musical masterpieces, oriented to implement a studentcentered learning in teaching practice, thus to develop their own models of attitudes.
The methods of a successful student formation and development in modern school
have been analyzed, along with the variants for better understanding the heritage of
classical literature during school lessons.
Key words: improvement, fundamental values, educational space, student
activities, creative personality.
Вступление. В настоящее время приоритетной задачей образования
является такая организация процесса приобретения знаний, которая бы
способствовала развитию личности ученика, становлению его творческого
потенциала. Поэтому в основу изучения зарубежной литературы положено
духовно-целостный подход, который должен быть реализован путем внедрения
в
педагогическую
практику
личностно-ориентированного
обучения,
направленного на выработку модели собственной жизненной позиции.
В своей работе необходимо учителю формировать черты гуманистической
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личности, открытой для диалога культур в режиме проблемного обучения.
Важно привлечь учащихся к наивысшим достижениям классической
литературы, а через них – к фундаментальным ценностям мировой культуры,
которые бы становились личностным достоянием, трансформировались в
жизненное кредо, жизненную позицию, нравственный выбор.
Главная цель творчески-работающего учителя состоит в том, чтобы
научить детей воспринимать и видеть мир сердцем, ведь, по словам Экзюпери
«хорошо видит только сердце, основного не видно», развивать аналитические
навыки, умение развивать поверхностное от глубинного, существенного.
Обязательным условием каждого урока должно быть триединство
обучения через образовательный, культурологический и жизненный процесс.
Нужно не просто «давать знания», а познакомить учащихся с миром
литературы, помочь выстроить внутренний мир, себя, мир, вокруг себя. Именно
это надо реализовать на каждом уроке.
Например, при изучении в 10 классе романа «Красное и чёрное» Стендаля,
особое внимание учащихся надо обратить на совершенство произведения: на
уроках исследуем его непростую композицию, литературные приемы, образы;
необходимо использовать проблемно-тематический анализ текста, не забывая и
про работу с литературными героями. Это – образовательное пространство.
Также надо рассказать об эпохе, о писателях, художниках ХІХ века;
политическую, экономическую ситуации данного периода. Это –
культурологическое пространство. Нельзя не обратить внимание на уроках про
«страсть и силу» над человеком и миром. Это – жизненный процесс. Таким
образом, ученики чувствуют взаимосвязь всего самого важного в мире.
На уроках литературы акцентируется внимание на формирование
целенаправленной мотивации познавательной деятельности, устойчивого
интереса к литературе, к достижению вершин мировой литературы,
литературного процесса в целом. На обзорных темах, вводных лекциях, уроках
по развитию речи уместно использовать опорно-логические конспекты, схемы,
таблицы, которые помогают создать целостное представление о литературном
направлении или течении. Самостоятельное составление таких таблиц, схем
дает возможность привлечь учащихся к поисковой работе, формирование
интереса к поисково-исследовательской деятельностиp[2].
Чтобы активизировать учебную деятельность учащихся, во время
проведения урока рекомендуется использовать различные приемы. Это, прежде
всего, интригующее мотивационное начало урока (минута поэзии,
размышления над картиной, описание портрета писателя, работа с ключевыми
словами, работа с деталью произведения, работа над биографией того или
иного художника, документальные факты из жизни художника литературного
слова, постановка проблемного жизненного вопроса, который решится во время
анализа художественного произведения).
Древнегреческий философ Сократ считал, что главная задача обучения и
воспитания – готовить человека к жизни, а лучшей формой этого является
диалог. Именно во время диспута, полемики происходит эволюция мысли,
поэтому важно развивать у учащихся навыки диалогической речи.
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Особое внимание на уроках в старших классах необходимо уделять
дискуссии и диспутам, которые являются важным средством познавательной
деятельности, поскольку именно дискуссии учат глубоко понимать проблему,
вырабатывать свою позицию, аргументировать, критически мыслить, уважать
мнения других, способствовать формированию собственного взгляда на мир и
на жизнь.
Творчески работающий учитель, считает, что основная задача на уроках
литературы – вызвать у учащихся желание самостоятельно разобраться в
проблемах, поднятых в произведении, понять подтекст художественного
произведения, значение символов и введенных в текст модернистских образов.
Часто на уроках зарубежной литературы помогает и метод проектов,
потому что в центре работы над проектом находится ученик, который учится,
стимулирует интерес к овладению материалом и производит умение общаться.
Основной идеей метода проекта является развитие критического мышления,
познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве. Метод проекта делает процесс обучения ярким, помогает
учитывать интересы и склонности подростков, привлекать к работе всех
учеников класса [4].
Проблемность при характеристике произведения – это цепь
взаимосвязанных, логически обусловленных вопросов, на которые
исследователь стремится дать ответ, опираясь на выводы. Так, при изучении
трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта», напрашивается вопрос: «Какова
же основная проблема споров между семьями Монтекки и Капулетти?» [3].
При изучении творчества М. Сервантеса можно познакомить учащимся с
такими музыкальными произведениями С. Монюшко: оперетта «Новый Дон
Кихот», или Сто безумств» (по роману Сервантеса). Же. Жирное: опера Дон
Кихот. Е. Жак-Делькроз: опера «Санчо Панса». А. Минкус, балет «Дон Кихот».
М. Фалья, опера «Балаганчик маэстро Педро». Т. Хренников: музыка к пьесе М.
Булгакова «Дон Кихот». А. Рубинштейн: симфоническая поэма «Дон Кихот».
А. Кара-Караев. Симфонические гравюры «Дон Кихот».
А «быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все отвечаешь.
Палаты от стыда за нищету, хотя они, казалось бы, существуют и не по твоей
вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая
камень, помогаешь строить мир». (А. Экзюпери).
Один мудрец сказал: «Жизнь – это книга чистая. И как ее, и кто писал,
такая она и получилась». Именно творческая работа педагога на уроках
литературы может изменить ученика, помочь ему раскрыться, написать новую
страницу в его жизни. Ведь только в учебно-воспитательных заведениях мы,
педагоги, закладываем основу личности, творческой, всесторонне развитой,
готовой к самостоятельной жизненной стези своего будущего. И как
утверждает английская пословица: «Есть только две вещи, которые мы можем
дать в вечное наследие нашим детям. Первая – корни, вторая – крылья».
Так при изучении творчества В. Гюго можно предложить ученикам
музыкальные произведения С. Франка: Симфоническая поэма для фортепиано
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и оркестра (по поэме «Джинни»). К. Сен-Санса Кантата (за одой «Лира и
арфа»). Дж. Верди. Опера «Эрнани». Дж. Верди. Опера «Риголетто» («Король
забавляется»). Изучая в девятом классе творчество М. Лермонтова, интересно
слушать А. Рубинштейна (Опера «Демон»), М. Ипполитова-Иванова:
симфоническая поэма «Мцыри», А. Хачатуряна: музыка к драме «Маскарад»,
В. Шебалина – хоровое произведение на стихотворение «Утёс»; А. Варламова
– Романс «Белеет парус одинокий», Х. Вольфа – песни на стихи Байрона.
Заключение и выводы
Был рассмотрен вопрос о творческом подходе учителя на развитие
самостоятельности приобретения, переработки, анализа фактов, их обобщения
и реализации для непрерывного творческого школьного образования.
Предложены конкретные виды работы творческого характера для
получения более эффективного результата при изучении художественных
произведений в школьной программе.
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Аннотация. В статье презентованы пути создания условий для развития
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творческих способностей и самореализации личности на уроках зарубежной
литературы и во внеурочное время для учащихся. Идеи, положенные в основу
опыта – это личностно – ориентированное обучение, использование
интерактивных и мультимедийных технологий, методик критического
мышления,
формирование
проектной
культуры
школьника,
его
самообразовательная деятельность, развитие творческих способностей,
учитывая сферы интересов ученика и его возможности и таланты.
Ключевые слова: процесс воспитания, развитие воображения,
художественное явление, критическое мышление.
Abstract. The article discusses the conditions for creativity development and
self-realization at foreign literature classes and after school activity for students. The
highlighted ideas are the results of experience obtained during personality - oriented
training, implementation of relevant interactive and multimedia technologies, critical
thinking techniques, formation of the projects creation mastery, self-educational
activity, development of creative skills, considering the scope of students’ interests,
their abilities and talents.
Keywords: educational process, development of imagination, artistic
phenomenon, critical thinking.
Вступление. Урок литературы в контексте активизации личностного
потенциала учеников занимает особое место. Он, как педагогическое явление,
производное от предмета, которому посвящено, - литературе. Литература же,
без преувеличения – царство творчества, ее синоним. Она представляет нам
новые миры, созданные воображением художника, его фантазией,
художественным вымыслом. И возникают они как реальные, живые, привлекая
читателя своим совершенством и красотой.
Как же активизировать личностный потенциал учеников? Как
осуществлять инновационные подходы к творческой индивидуальной
деятельности?
Представленные ниже материалы целенаправленно презентуют пути
создания условий для развития творческих способностей и самореализации
личности на уроках зарубежной литературы и во внеурочное время.
Главным объектом в учебно – воспитательном процессе должен быть
каждый конкретный ученик. На этом и должна строиться вся система
педагогической деятельности учителя, направленная на всестороннее,
личностное развитие каждого воспитанника. В основе представленного опыта
лежит личностно – ориентированное обучение, использование интерактивных и
мультимедийных технологий, методик эйдотехники и критического мышления,
формирование проектной культуры школьника, его самообразовательная
деятельность, развитие творческих способностей, учитывая сферы интересов
ученика и его возможности и таланты. Успешный путь самореализации
подростка – это целенаправленный путь от пропедевтики до профессиональных
интересов и самореализации на последующих этапах обучения: в средне –
специальных и высших учебных заведениях, а далее – во взрослой жизни [1].
Поэтому необходимо на данном этапе формировать жизненные
компетенции школьника, развитие его творческих способностей, используя как
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традиционные, так и новейшие технологии, региональные и всеукраинские
программы, разработанные с учетом стандартов образования, отвечающих
требованиям общественной жизни нашего государства.
Обосновывая практическую значимость и актуальность представленного
педагогического опыта, за основу берем труды таких выдающихся педагогов и
ученых, как А. Шмелев, А. Бельцер (интерактивные технологии), Безпалько Н.,
Ф. Штейнбука, С. Рудаковской, Н. Невьяровича, В. Мухина, А. Наєнка, А.
Гузь, И. Переденко.
При активизации личностного потенциала учеников на уроке зарубежной
литературы, необходимо обращать внимание на взаимосвязь учителя и
школьника в рабочем процессе; учитель должен постоянно развивать
творческие способности ученика, ведь объектом постижения учебного
материала является прежде всего творческий процесс воспитанника в контексте
наследия конкретного мастера художественного слова. Нельзя забывать и про
эстетическую функцию художественных текстов как доминанта во время
изучения школьного курса зарубежной литературы.
Учащиеся должны привлекаться к диалогу типа: «художник – ученик учитель» в противовес классическому «художник – учитель - ученик». Эта
формула есть основным источником результативности учебно-воспитательного
процесса на уроках литературы.
Не надо забывать про то, что осмысленное освоение происходит
непосредственно через призму собственных ассоциаций, наблюдений и
выводов. И учитель должен здесь выступать в роли «дирижера хора», а не
«первой скрипки».
Так, изучая тему Гийом Аполлинера «Калиграмы. Стихи мира и войны»,
поэзию «Зарезанная голубка и водограй», учащимся можно предложить мини
творческую работу на развитие ассоциативных и абстрактных процессов
мышления, а именно попытаться выделить в поэзии образы – символы. Так
появились глаза погибших, что смотрят в сонную воду, раненая и облитая
багрянцем солнце, голубка, церковный звон. В ходе урока ученики должны
предложить собственную систему знаков препинания в поэзии «Зарезанная
голубка и водограй» для того, чтобы во время ее интерпретации можно было
создать «эффект полифонии» [4].
Неоправданными являются те письменные задания, которые легко
выполнить (списать), без внесения чего-то своего, собственного,
самостоятельно добытого, поэтому и предлагать надо ученикам задачи с
«изюминками»: для 5 класса – сочинить сказку «наоборот», где заяц - хитрый,
коварный, а лиса – добрая, слабая. Или составить небольшой рассказ «Если бы
я был волшебником», кого из своих друзей наградил. За что? Чем? составить
диалог Золушки и Падчерицы из сказки С. Маршака. О чем они могли бы
разговаривать если бы встретились? В 6 классе – написать миф о том, как
возникла радуга или роса; попробовать себя в роли журналиста - написать
статью о событиях на базарной площади (интервью, беседа с героями
произведения или с людьми из толпы), после прочтения рассказа А. Чехова
«Хамелеон»; составить рассказ по мотивам произведения А. Чехова «Толстый и
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тонкий», действие которого происходит в наше время; составить мысленный
диалог «Разговор с Робинзоном Крузо». 7 класс – спрогнозировать финал одной
из баллад; написать мини – сочинение по одной из тем: «Законы Запорожской
Сечи», «оправдано ли предательство любовью?», «Путешествие Гулливера в
наше время», «Как найти общий язык с человеком?»; составить анкету главных
героинь или героев произведения. 8 класс – написать сочинение – миниатюру
«Прометей – светлый человек» о современнике или исторической личности,
чью жизнь можно сравнить с жизнью Прометея; написать письмо
современникам от имени Омара Хайяма, используя его поэтические строки.
В старших классах темы письменных работ тоже разнообразны: «Речь на
защиту Марио» (Т. Манн «Марио и волшебник»); «Исповедь солдата из
рассказа Г. Белля «Путник, когда ты придешь в Спа...»», «готов ли ты к встрече
с ангелом?», «Кто управляет миром?» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»),
«Финалы, финалы...» (Дописать собственный финал романа Ф. Достоевского
«Преступление и наказание»), «Жизненные истории» (о судьбе героев в мире
без войны, например, по пьесе Б. Брехта «Матушка Кураж и ее дети», написать
своё мнение о происходящем в данных художественных текстах.
Так учитель может совершенствовать мотивационную способность урока,
его современную форму и содержание. Использование в работе элементов
методики эйдотехники, критического мышления («доску вопросов», взаимное
чтение, сенкан, диаграмму Эйлера – Венна, дебаты), интерактивные
технологии.
Важным этапом усвоения программного (внеурочного) материала является
использование межпредметных связей в их органическом сочетании. На уроках
произведения музыки, живописи, художественные тексты, исторические факты
могут быть как объектом исследования, так и первоисточником в творческом
процессе, или фоновым материалом, что позволяет воспринимать
художественное произведение и мироощущение школьника целостно, « по другому», то есть «по - новому» качественно (историческое исследование
«Рильке и Украина», «Достоевский и время», «Гоголь и Украина», «Гийом
Аполлинер и Пабло Пикассо – гении времени или время гениев » чтение
поэтических произведений на языке оригинала, символическое гронування (11
кл.). Среди удачных попыток – проведение уроков с использованием
мультимедиа, создание проектов, мини – презентаций, исследований. Несмотря
на все преимущества мультимедиа, внедряя компьютерные технологии в
обучение, следует руководствоваться критерием целесообразности. Насколько
целесообразна выбранная программа, схема, репродукция, таблица и т. п. во
время работы над темой? Является ли выбранный материал таким, что
обеспечит глубокое осознание текста, или это лишь красивая лишняя
информация, которая перегружает учащихся и отнимает учебное время? Ведь
чтение, осмысление текста, работа с ним остается классической, а значит
неизменной константой, которая обеспечивает результат и оправдывает цель
изучения литературы.
Во внеурочное время основными направлениями работы являются
поддержка одаренной молодежи – подготовка и выступления на научно –
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практических конференциях по следующим темам: «Пословицы и поговорки
украинского народа. История. Синтаксис. Лексика», «Японская поэзия. Хокку
Мацуо Басьо», «Социо – культурные функции литературы. Литература
массовая и элитарная. Пауло Коэльо», «Музы поэтов», «Природа гениальности.
Гении в литературе. Есть ли у меня шанс стать гением?», «Украинские мотивы
в творчестве М. Гоголя»; участие в конкурсах, проведение различных
мероприятий.
Заключение и выводы
Достигая основной цели собственного педагогического поиска учителя –
словесника, а именно формирование жизненных компетенций средствами
художественного слова, через свое собственное творческое видение, ощущение,
литературный вкус, самореализация собственного «я» на уроке зарубежной
литературы, через практическую деятельность, используя традиционные и
новейшие технологии (метод проектов, исследовательскую деятельность,
интерактивные формы проведения занятий и тому подобное), путем
собственных выводов, оценок коллег, обосновывая практическую значимость
опыта, можно с уверенностью утверждать, что отчетливо прослеживается
положительное влияния такой деятельности на учебно – воспитательнвй
процесс: активная самообразовательная деятельность учащегося; его
всестороннее культурное развитие; интерес к предмету, выработка целей
самореализации на уроке и во внеурочное время.
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Анотація. У статті проаналізовано особливості розвитку вищої освіти у
США у другій половині ХХ століття. Досліджено вплив основних історичних
подій, які дали поштовх реформуванню вищої освіти у США. Вивчено основні
законодавчі акти, прийняття яких вплинуло на формування вищої освіти в
США. Здійснено огляд нормативно-правових актів, які регламентували
навчання учасників військових дій. Вивчено законодавчі документи, які
регулювали надання освітніх послуг для національних меншин та були
спрямовані на боротьбу із расовою дискримінацією. Досліджено реформування
в галузі фінансування освіти у США. Визначено основні тенденції в
реформуванні вищої освіти США.
Ключові слова: вища освіта США, університет, коледж, реформування
вищої школи.
Abstract. The article analyzes the peculiarities of higher education in the United
States in the second half of the twentieth century. The influence of the major
historical events which gave impulse to the reform of higher education in the USA is
investigated. The main legislative acts which influenced the formation of higher
education in the United States are analyzed. An overview of normative legal
documents which regulated the training of war veterans is done. Legal documents
that governed the provision of educational services for ethnic minorities and were
aimed at overcoming racial discrimination are studied. The reforms in education
financing in the USA are analyzed. The main trends in the USA higher education
reformation are defined.
Keywords: higher education in the USA, university, college, high school
reformation.
Вступ. У період модернізації та реформування вищої освіти в Україні
особливо гостро постає питання вивчення, осмислення та поширення досвіду
країн-лідерів у галузі фахової підготовки працівників. Відтак виникає
необхідність звернення до досвіду США, вища освіта яких за останні
десятиліття досягла значних успіхів.
Виклад основного матеріалу. У середині двадцятого століття система
вищої освіти США зазнала впливу кількох важливих чинників, які мали рішуче
значення для її розвитку і вдосконалення. Так, у 1944 році урядом США було
встановлено освітні привілеї для ветеранів і учасників Другої світової війни
прийняттям так званого Солдатського білля про права (Servicemen’s
Readjustment Act). Для забезпечення їх адаптації до умов мирного життя, а
також з економічних міркувань федеральний уряд США виділив освітні
кредити, які дозволили значній кількості молодих людей вступити в заклади
вищої освіти, принісши з собою до університетів і коледжів необхідні для
розвитку вищої школи фінансові ресурси. Загалом, прийняття заходів для
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адаптації учасників бойових дій до умов мирного життя стало важливим
кроком в освітній політиці США, оскільки саме це стало основою виникнення
системи перекваліфікації громадян. Наслідком повернення тисяч ветеранів до
коледжів було рішення Комітету із вищої освіти переглянути роль вищих
навчальних закладів у повоєнній Америці. У результаті цього у 1947 році було
опубліковано так званий Звіт комітету Трумена (Truman Commission Report), у
якому йшлося про необхідність радикальних змін у системі вищої освіти,
створення ширшої мережі громадських коледжів та збільшення вдвічі кількості
студентів, зарахованих до коледжів, до 1960 року [2].
Інший притік учасників військових дій в університети США відбувся після
закінчення Корейської війни. Закон про підтримку перекваліфікації ветеранів
(Veterans’ Adjustment Act) 1952 року запровадив щомісячну допомогу для
учасників війни на навчання. Схожими були пільги і для ветеранів війни у
В’єтнамі (Veterans Readjustment Benefits Act of 1966). По суті, обидва
документи були логічним доповненням до акту 1944 року, як і наступні
поправки, внесені до них після війни в Іраку.
Окремою віхою у формуванні системи вищої освіти у США є боротьба за
рівність прав людей різного етнічного та релігійного походження, а також
людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями. Так, 1946 року
окружний суд Лос-Анджелеса визнав навчання дітей мексиканського
походження в окремих шкільних приміщеннях порушенням конституційних
прав. У 1954 році було законодавчо закріплено право на освіту і темношкірих
американців, коли Верховний Суд США визнав «розмежування навчальних
приміщень для людей різної раси неприпустимим». У 1964 Конгрес ухвалив
Закон про громадські права, який забороняв дискримінацію в громадських
місцях, системі освіти, при наймі на роботу. З-поміж інших документів, які
декларують рівні освітні права громадян, варто виокремити Закон про освіту
індіанського населення 1972 року, який закріпив за індіанським населенням
право на всесторонню освіту із врахуванням їх пізнавальних потреб [2].
Неодноразово поставало питання також двомовної освіти американського
населення. Так, 1963 року однією із початкових шкіл м. Майямі вперше
впроваджено двомовну і двокультурну освіту для емігрантів із Куби. Це право
було офіційно закріплено Законом про початкову і середню освіту 1965 року,
який з-поміж усього іншого встановив надходження фінансових фондів до
навчальних закладів та бібліотек на придбання літератури про/для дітей іншої
раси. Закон про покращення американської школи, підписаний Б. Клінтоном
1994 року, який слугував доповненням до Закону 1965 року, декларував
збільшення видатків на двомовне і мультикультурне навчання громадян.
Окреме місце в історії формування американської системи вищої освіти
займає надання освітніх прав людям з обмеженими можливостями. Так, у
1971 році федеральним судом штату Пенсильванія надано право на
безкоштовну освіту дітям із затримкою розвитку. Схожі рішення згодом було
прийнято і в інших штатах, а в 1975 році, врешті-решт, було прийнято
федеральний Закон про освіту для всіх дітей з обмеженими можливостями,
який гарантував надання безкоштовної належної освіти дітям з обмеженими
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можливостями. Реалізацію Закону вимагалося втілити до 1978 року [2].
Окрім допомоги та соціального захисту людей із обмеженими
можливостями, у США виробилася надійна система освітньої підтримки
малозабезпечених людей. Справді, на здобуття освіти держава, університети та
численні фонди надають широку фінансову підтримку громадянам. Так, у
зазначеному вище Законі про початкову і середню освіту (Elementary and
Secondary Education Act) та в Законі про вищу освіту (Higher Education Act)
1965 року йшлося про федеральне фінансування дітей та студентів із
малозабезпечених сімей, що згодом ініціювало створення численних освітніх
програм. Ці закони забезпечили значну федеральну підтримку освіти.
Ще один істотний поштовх у розвитку системи освіти США відбувся після
запуску СРСР першого штучного супутника Землі в 1957 році [2]. По суті,
Америка пережила шоковий стан, коли перший штучний супутник Землі був
запущений не в США, а в СРСР. Дійсно, країна, котра інвестувала в розвиток
науки і освіти більше сил і засобів, ніж будь-яка інша країна в світі, відчула, що
відстає в сфері, яка відкривала нові технологічні можливості.
У відповідь на запуск СРСР штучного супутника було прийнято низку
законодавчих актів, серед яких можна виділити Закон про освіту в інтересах
національної оборони 1958 року (National Defense Education Act) [4]. Цей закон
прямо визначив основну мету державної політики в галузі освіти – зміцнення
військово-технічного потенціалу США. Цей закон сприяв зростанню
асигнувань на розвиток фундаментальних наукових досліджень в
університетах, залученню висококваліфікованих іноземних фахівців для
підготовки національних кадрів та зміцненню матеріально-технічної бази
вищих навчальних закладів. У 1963 році було прийнято закон про доступність
вищої освіти, який санкціонував видачу позик для будівництва коледжів. Закон
про професійну освіту 1963 року виправив і розширив програми професійної
освіти, надавши можливості для поєднання роботи та навчання.
Однак цей великий фінансовий потік не приніс очікуваних результатів, що
з’ясувалося на рубежі 70-80-х років. У цьому контексті з’явилося багато
публікацій педагогів та дослідників, в яких було проаналізовано тодішній стан
системи освіти. Так, у 1975 році у журналі Ньюзвік вийшла стаття під назвою
«Чому Джонні не вміє писати» (Why Johnny can’t write?), яка підсилила
суспільну дискусію про освіченість нації і дала поштовх до так званого руху за
«повернення до основ» («back-to-to-basics» movement).
У 1983 році з’явилася доповідь міністра освіти США «Нація в небезпеці».
На основі цієї доповіді було прийнято програму перебудови системи освіти на
період до 1990 року, яка включала елементи централізації системи освіти [3].
Однак ця програма також не принесла бажаних результатів. У 1991 році було
прийнято нову освітню ініціативу, ключовими пунктами якої були: 1) розвиток
стандартів освіти з п’яти основних предметів: англійська мова, математика,
природознавство, історія і географія; 2) розвиток системи національного
тестування, результати якого повинні використовуватися при прийомі студентів
до університетів і коледжів, а також роботодавцями при прийомі на роботу;
3) забезпечення можливості отримання вищої освіти і просування по етапах
Научные труды SWorld

54

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 3 (44)

Педагогика, психология и социология

освіти на основі освіти, здобутої в школі; 4) всесвітня фінансова підтримка
людей з високими навчальними досягненнями, і тих, хто вивчає предмети
основних природничо-наукових напрямів; 5) стимулювання бізнесу щодо
підтримки некомерційних організацій, які проводять наукові дослідження, і
розвиток нетрадиційних підходів до освіти; 6) федеральне фінансування громад
щодо створення нової американської школи; 7) створення умов партнерства
між освітою і роботодавцями [1, c. 42].
Ця ініціатива зіграла важливу роль у формуванні концепції освіти у США,
але і вона не була достатньо ефективною, і наприкінці XX століття було
оприлюднено заклик до дії для американської освіти президента Клінтона, який
проголосив, що для підготовки Америки до XXI століття країна потребує
сильної, безпечної школи з чіткими, посильними стандартами освіти і високою
дисципліною. У заклику йшлося про те, що країні потрібні талановиті
висококваліфіковані вчителі у кожному навчальному класі. Кожна 8-річна
дитина повинна вміти читати, кожен 12-річний американець повинен вміти
користуватися мережею Інтернет. Кожен 18-річний громадянин повинен бути
здатний здобувати освіту в коледжі і кожен дорослий повинен мати можливість
продовжувати навчання. Заклик Клінтона передбачав: 1) розробку науково
обґрунтованих стандартів і національних тестів, результатом яких після
чотирирічного навчання є оволодіння читанням і після восьмирічного
навчання – математикою; 2) спрямування талановитих і кваліфікованих
педагогів в кожен клас школи; 3) допомогу кожному учню в оволодінні вільним
читанням до кінця третього року навчання; 4) розширення залучення батьків до
процесу виховання та освіти їхніх дітей; 5) створення безпечної, вільної від
наркотиків школи, яка прищеплює основні американські цінності і формує
дисциплінованих учнів; 6) модернізацію шкільних будівель і підтримку їх
будівництва; 7) забезпечення доступності університетів для всіх тих, хто має
високі навчальні досягнення і прагне отримати академічний ступінь;
забезпечення універсальності освіти для 13-14-річних учнів за прикладом вищої
школи; 8) допомогу повнолітнім в продовженні своєї освіти і вдосконаленні
майстерності шляхом перетворення федеральних програм навчання в освітні
ґранти; 9) програму підключення кожної класної кімнати і бібліотеки до мережі
Інтернет до 2000 року і допомогу всім студентам у залученні до роботи з
високотехнологічною інформацією [1, c. 43].
Наступний президент США Дж. Буш оголосив, що першочерговим
заходом уряду буде виділення близько 50 мільярдів доларів на розвиток
шкільної освіти. Загалом витрати на освіту в США наприкінці XX століття
склали близько 800 мільярдів доларів на рік, у тому числі витрати на вищу
освіту становили близько 220 мільярдів доларів, з них близько 140 мільярдів –
частка державного фінансування [1, c. 44].
Висновки. Такими є основні історичні процеси, які зіграли вирішальну
роль у формуванні системи вищої освіти у США. У зв’язку з тим, що плани
реформування вищої школи України повинні торкнутися в тому числі її
законодавчої основи, цінним є критичне осмислення та впровадження
позитивного досвіду США в контексті реформування вищої освіти.
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Анотація. У статті розглядаються питання комплексного підходу до
процесу викладання дисциплін природничого циклу для дітей с психофізичними
вадами при вивченні фізики та хімії у побуті. Розглянуто особливості добору
змісту цих дисциплін та їх корекційне значення.
Ключові слова: комплексний підхід, діти з психофізичними вадами,
корекція, природознавчі знання, цілісне сприйняття.
Abstract. In this article addresses issues of complex approach to teaching the
disciplines of natural sciences for children with mental and physical defects in the
study of physics and chemistry in everyday life. The features selection of the content
of these subjects and their correction values.
Key words: integrated approach, children with mental and physical defects,
сorrection, natural history knowledge, holistic perception.
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Вступ.
Основним напрямком модернізації освіти в Україні є особистісна
орієнтація освіти, її діяльнісний характер, спрямованість освіти на формування
узагальнених засобів навчальної, пізнавальної, комунікативної, практичної і
творчої діяльності, придбання учнями досвіду використання засвоєних знань,
умінь та засобів діяльності у житті для рішення практичних задач.
У зв’язку з цим завданням вчителя є сформувати в учнів міцні, свідомі знання;
познайомити учнів з методами вивчення явищ природи; підготувати їх до
самостійної пізнавальної діяльності; навчити комплексному використанню
своїх знань і навичок, тобто сформувати в них пізнавальні компетентності.
Учитель повинен розкрити перед учнями характер та глибину взаємозв’язку
різних сторін об’єктивного світу, знання про який знаходять відображення у
навчальних дисциплінах природничого циклу.
Огляд літератури.
Проблеми навчання та розвитку учнів у навчальному процесі знаходять
відображення у дослідженнях багатьох психологів і педагогів, а саме:
Л. С. Виготського, В. В. Давидова, О. Н. Леонтьева, І. Я. Лернера, та ін.;
прийоми розвитку мислення у процесі навчання розглядаються в роботах
А. А. Боброва, З. А. Вологодского, С. А. Суровікіної, Н. М. Стадненко,
О. К. Тихоміров, А. В. Усової та ін.; на формування умінь комплексного
використання знань вказують у своїх роботах В. І. Бондар, І. Г. Єременко,
В. М. Синьов та ін.
Про необхідність організації пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на
систематизацію і узагальнення знань з метою їх поглиблення, удосконалення
практичних умінь і навичок доводили у своїх наукових працях В. І. Бондар,
І. Г. Єременко, В. М. Синьов, Н. М. Стадненко, О. П. Хохліна та ін.
На наш погляд, узагальнення і систематизацію знань, отриманих за попередні
роки навчання, доцільно здійснювати в старших класах у процесі вивчення
фізики і хімії у побуті на основі комплексного підходу, що забезпечує цілісне
сприйняття природничих знань і виступає як засіб і умова підвищення
ефективності навчального процесу, його оптимізацію.
Не дивлячись на те, що процес систематизації знань та вмінь на основі
комплексного підходу досліджувалося багатьма вченими, проблема ця до цих
пір залишається актуальною і ще далека від реалізації в шкільній практиці.
Аналіз методологічної, психолого-педагогічної, науково-методичної
літератури, практики навчання фізики та хімії у побуті в школі, а також
соціально-економічний розвиток країни приводить до думки про суттєві
протиріччя у навчальному процесі школи: між існуючою практикою інтеграції і
диференціації навчальних дисциплін і відсутністю теоретичних і методичних
основ формування в учнів вміння синтезувати знання по різним дисциплінам
природничого циклу, комплексно використовувати їх при рішенні проблем, що
виникають у реальних ситуаціях, а також значущості систематизації знань і
умінь в учнів на основі комплексного підходу до природничих дисциплін – з
одного боку, і низьким рівнем її здійснення у практиці навчання – з іншого
боку.
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Необхідність розв’язання цих протиріч обумовлює наукову проблему
дослідження, якою насамперед є визначення значення та змісту
природознавчих дисциплін, що вивчаються у спеціальній школі.
Навчальна дисципліна фізика і хімія у побуті – важлива складова
загального змісту спеціальної освіти, оскільки є не тільки окремим навчальним
предметом, а й найважливішим засобом навчання, виховання і розвитку
особистості, набуття учнями з психофізичними вадами життєво необхідних
практичних знань і навичок.
Вивчення даного предмета у спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах з інтелектуальними вадами покликано забезпечити формування в
учнів елементів знань про основні властивості фізичних тіл і речовин, про
найважливіші фізичні і хімічні процеси, явища та їх закономірності.
Програма фізики та хімії у побуті спрямована на посилення корекційноївиховного впливу на учнів, на поліпшення їхньої соціально-трудової адаптації
та готовності до самостійного життя.
Вивчення фізики та хімії у побуті дає змогу уточнити і розширити
уявлення учнів про навколишній світ і про ті зміни, які відбуваються в ньому в
результаті тих чи інших внутрішніх процесів і зовнішніх причин. Пояснення
причин фізичних і хімічних явищ попередить виникнення помилкових уявлень,
марновір’я. Цим закладаються основи наукового розуміння дійсності,
знайомство учнів з найпростішими фізичними та хімічними явищами і
процесами дозволяє дати початкові політехнічні знання, виробити в них
життєво необхідні вміння і навички, які ґрунтуються на знаннях властивостей
речовин, фізичних і хімічних закономірностей, необхідних для самостійної
трудової діяльності.
Цей навчальний предмет має великі можливості для формування
світогляду, розвитку пізнавальної діяльності учнів, збагачення чуттєвого
досвіду, а також корекції психіки дитини. В процесі знайомства з фізичними і
хімічними властивостями речовин дуже важливим є розвиток в учнів
спостережливості, уявлень, мовлення і мислення, вмінь установлювати
найважливіші причинно-наслідкові відношення та зв’язки.
Добір змісту предмету «Фізика і хімія у побуті» повинно здійснюватися на
основі загальних та спеціальних дидактичних принципів, виходячи з наукового
розуміння сутності і специфіки процесу навчання учнів з інтелектуальними
вадами. Найвагомішими серед них є принципи: єдності освітньої, розвивальної
та виховної функції; доступності змісту навчання з урахуванням пізнавальних
можливостей учнів; диференційованого та індивідуального підходу до учнів;
наочності навчання при оптимальному поєднанні словесних, наочних та
практичних методів; стимулювання мотивації та позитивного ставлення учнів
до навчання; створення оптимальних умов для перебігу навчального процесу в
спеціальній школі. Обов’язковою є корекційна спрямованість навчальної
роботи, що передбачає цілеспрямований вплив педагогічного процесу на
виправлення недоліків у різних сферах розвитку дитини, створення умов для
його поліпшення на основі активізації та формування компенсаторних процесів
психіки.
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Навчальний матеріал в програмі має бути розміщеним в предметній
систематизації фізики та хімії і тісно пов'язаний з професійно-трудовим
навчанням, з соціально-побутовим орієнтуванням, з життям і практичною
діяльністю учнів.
Викладання фізики і хімії у побуті в умовах загальноосвітнього
навчального закладу для дітей з інтелектуальними вадами обмежуються
характеристикою фізичних і хімічних явищ та їх закономірностей в
математичних формулах. В процесі навчання фізики та хімії у побуті учнів
потрібно привчати спостерігати явища, помічати характерні, суттєво важливі
закономірності та властивості предметів, виявляти причинні зв’язки між ними,
вчити пізнавати дію законів природи в найпростіших технічних процесах і
враховувати в своїй практичній діяльності.
З цією метою необхідно збільшувати питому вагу таких методів і прийомів
навчання, які дають змогу викликати та підтримувати пізнавальні інтереси
учнів, активізувати мислення та мовлення, створювати такі умови навчальної
діяльності, які сприяють формуванню й задоволенню потреб учня у
спілкуванні, самореалізації, досягнення успіху.
Для розвитку активності і самостійності учнів з інтелектуальним вадами
при вивченні всіх розділів програм бажано проводити лабораторно-практичні
роботи, екскурсії, спостереження, організовувати демонстрацію дослідів. Це
допоможе учням відтворити природні явища в лабораторних умовах,
спостерігати прояви тих чи інших фізичних і хімічних закономірностей,
властивостей речовин, зрозуміти взаємозв’язок фізичних і хімічних
особливостей того чи іншого явища з його дією на людину, природу, оточення.
Заключення та висновки.
Сучасне суспільство має великі потреби у молодих фахівцях, що мають
вміння комплексного використання знань на практиці, в нестандартних
ситуаціях. Разом з тим слід зазначити недостатність методичних розробок з
даної проблеми для відповідного використання вчителями, становлення та
розвитку їх професійної компетентності. Місія вчителя не полягає у
повідомленні максимально можливої суми наукових знань, а у навчанні учнів
методам пізнання, розвитку їх мислення, вміння самостійно здобувати і
систематизувати знання, комплексно їх застосовувати у житті. Рішення цих
задач знаходить своє відображення у сучасній концепції шкільної освіти, що
висуває на передній план розвиток інтелектуальних здібностей учнів, таких, як:
інтелектуальна сприйнятливість, лабільність (рухомість) та гнучкість мислення,
здатність до засвоєння нової інформації, систематизації знань.
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Аннотация. В работе рассматривается состояние современной
российской семьи. Отмечаются положительные тенденции после кризисных
90-х гг. ХХ в.: рост рождаемости за последние три года, отсутствие «креста
над Россией», умеренное сокращение населения, увеличение суммарного
коэффициента рождаемости. Однако институт семьи в настоящее время
имеет черты кризиса. К ним относятся бедность населения, уменьшение
количества зарегистрированных браков, рост разводов.
Ключевые слова: семья, кризис семьи, трансформация семьи, бедность,
суммарный коэффициент рождаемости.
Abstract. The paper deals with the state of modern Russian family. There have
been positive trends after the crisis of 90 the twentieth century: increase in fertility
over the past three years, the lack of «cross over Russia» a modest reduction in
population, the increase in the total fertility rate. However, the institution of the
family currently has the features of the crisis. These include poverty, population,
reducing the number of registered marriages, divorces increase.
Key words: family, family crisis, the transformation of the family, poverty, the
total fertility rate.
Вступление.
Переход России в начале 90-х гг. ХХ в. к капитализму породил негативные
трансформации во всех социальных институтах, в том числе и в институте
семьи. Основной функцией семьи всегда являлась социализация
подрастающего поколения. Но насколько успешно выполняется данная роль,
зависит не только от желания родителей, но и от объективных условий
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общества и культуры, в которых существует семья. Неолиберальные реформы в
России 90-х гг. ХХ в. были направлены против основной массы населения. Об
этом свидетельствуют такие факты как введение плоской шкалы 13-ти
процентного налога, вывоз российского капитала за рубеж, ликвидация льгот
для ветеранов, студентов, военнослужащих, северян, многодетных семей,
инвалидов [1].
Обзор литературы
В научной отечественной литературе, посвященной положению семьи в
посткапиталистической России, сложилось два основных подхода в оценке
семьи. Представители первого подхода («кризисная парадигма») А.И. Антонов,
В.Н. Архангельский, В.А. Борисов, С.В. Дармодехин, В.М. Медков, С.А.
Сорокин и др. обосновывают состояние институционального кризиса семьи.
Наиболее весомым аргументом является наличие суммарного коэффициента
рождаемости в 1999 году – 1,17, поэтому Россию ожидает угроза депопуляции в
первой трети ХХI в. [2]. Представители второго подхода («парадигма
модернизации») А.Г. Вишневский, С.И. Голод и др. утверждают, что
современная семья переходит к новым формам существования,
соответствующим
особенностям
постиндустриального
общества.
Представители кризисной и модернистской концепций обращают внимание на
аксиологический аспект в исследовании семьи. Ученые отмечают, что
современная семья ориентирована на меньшее количество детей, потому что
хочет сделать все возможное для каждого ребенка. В работах констатируются
такие трудности, связанные с рождением второго и третьего ребенка, как:
плохие материальные условия жизни, отсутствие хороших жилищных условий,
дефицит развитой и доступной сети учреждений дошкольного воспитания,
сложность с поиском брачного партнера и др. [3]. Другие авторы даже
отмечают закономерность: «в кризисных социально-экономических условиях
усиливается ориентация родителей на одного ребенка» [4, с. 52]. Следует
возразить: существует обратная связь между уровнем доходов и численностью
детей в семье [5]. В богатых семьях и странах детей меньше, чем в бедных. Как
отмечал А. Смит: «Бедность благоприятствует размножению». Однако, как
объяснить, что бедность в России 90-х гг. ХХ в. привела к естественной убыли
населения России по 0,7-0,9 млн. человек в год, а бедность 2005-2016 гг. – не
только к существенному сокращению убыли населения, но и к положительному
росту?
Основной текст.
Для ответа на данный вопрос рассмотрим социокультурные составляющие
семьи: демографические факторы, экономические, политические условия,
аксиологический фактор. В 2006 г. был принят Федеральный закон Российской
Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». Он предполагал получение семейного капитала, если в семье
рождается второй ребенок. Возможно, благодаря таким мерам в
демографической ситуации начались положительные сдвиги. Уже в 2008 г.
суммарный коэффициент рождаемости увеличился до 1,5. В 2012 г. он стал
равен 1,6, в 2013, в 2014 и в 2015 гг. – 1,7. Естественная убыль населения была
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в минусе: в 2000г. – (-6,6), в 2005 – (-5,9), но уже в 2010 г. – (-1,7). В 2013 и в
2014 гг. наметился впервые после 90-х гг. ХХ в. небольшой, но прирост
населения 0,2%. Данная тенденция продолжилась в 2015 и 2016гг.
Положительные изменения в этой области отметил и президент России В.В.
Путин в послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. Он предложил
продлить программу материнского капитала минимум на два года. Таким
образом, наметившиеся положительные сдвиги в демографической
составляющей института семьи, позволяют утверждать не о кризисе семьи, а о
трансформационных изменениях. В качестве одного из аргументов кризисной
парадигмы выступал «русский крест»: кривая смертности растет, а кривая
рождений падает. В настоящее время данный признак кризисной парадигмы не
работает.
Численность населения в России также уменьшается не столь высокими
темпами, как предполагалось. В Российском экономическом журнале в 2003 г.
один из авторов, ссылаясь на прогнозы ООН писал, что население регионов
России будет сокращаться и к 2010 г. составит 136 млн. 976 тыс. человек [6].
Однако факты говорят о другом. В 2010 г. по данным официального сайта
Федеральной службы государственной статистики численность населения
составляла 142,9 млн. человек.
К основным показателям кризиса семьи относится: бедность населения,
уменьшение количества зарегистрированных браков, рост разводов. Прогнозы
естественного прироста населения на последующие годы не утешительны.
Согласно среднему варианту прогнозов смертность, начиная с 2017 г. будет
несколько преобладать над рождаемостью: в 2017 г. (-52,1 чел), в 2018 (-57,2
чел), в 2021 (-239,1 чел). Это объясняется тем обстоятельством, что в
детородный возраст вступает поколение 90-х гг, где наблюдалась
«демографическая яма». В Аналитическом докладе института социологии
«Бедность и неравенство в России: 10 лет спустя» в 2013 г. констатируется
бедность в пределах 30%. Бедные родители воспроизводят потенциально
бедных детей. Согласно официальному сайту Федеральной службы
государственной статистики доходы первой группы населения (с наименьшими
доходами) уменьшаются. Общий объем денежных доходов по 20-ти
процентным группам населения (в процентах) следующий: 1995 г. – 6,1, в 2000
г. – 5,9, в 2005 – 5, 4, с 2010 по 2014 – 5,2. Таким образом, бедность
прогрессирует. В зарегистрированном браке на 1000 человек от 16 лет в 2002 г.
состояло 521 человек, в 2010 – 497 человек. Разведенных и разошедшихся в
2002 г. было 95, в 2010 – 101. Одинокие люди, как правило, не спешат
обзаводиться детьми, но если решаются на этот шаг, то, как правило, это
неполные однодетные семьи.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены основные тенденции развития института семьи в
постсоветской России. Нельзя однозначно определить на сегодняшний день
состояние семьи в России ни как кризисное, ни как трансформационное.
Присутствуют и те, и другие признаки
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METHODS OF STRESS OVERCOMING. VISUALIZATION AND
IMAGINATION
Odessa National University
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Odessa, French blvd. 24/26, 65082

Аннотация. В работе рассматриваются методы, ориентированные на
чувства, мысли и действия, направленные на преодоление стресса.
Разрушительные эмоции, связанные со стрессом могут доминировать над
нашим настроением, но у человеческого мозга есть способность перестроить
себя, создать новые связи между нейронами, развить нейронные сети,
помогающие мыслить и чувствовать себя по-другому. Важно научиться
использовать нейропластичность нашего мозга, чтобы усилить определенные
нервные пути. Нейронные сети создаются сосредоточенной, направленной
стимуляцией.
Упражнения на визуализацию и воображение способны увеличить глубину
расслабления, которую достигает человек с помощью техник в
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прогрессирующей мышечной релаксации (ТПР).
Визуализация нейтрализует вредные последствия стресса и возникающие
при его вспышках неприятные ощущения, помогает вырваться из
порождаемого беспокойством «зацикливания», возникающего в результате
склонности рассудка вновь и вновь непроизвольно проигрывать одни и те же
беспокоящие нас ситуации и повторять навязчивые мысли.
Ключевые слова: острый стресс, хронический стресс, социальные
стрессоры,
биохимические
стрессоры,
эмоциональное
здоровье,
сосредоточенное внимание, визуализация, нейропластичность мозга, нервные
пути, нейронные сети.
Abstract. The paper considered methods oriented on feelings, thoughts and
actions aimed at stress overcoming. Destructive emotions, associated with stress,
may dominate our mood, but the human brain has the ability to rebuild itself, to
create new connections between neurons, develop neural networks, that help to think
and feel differently. It is important to learn how to use the neuroplasticity of our
brain to strengthen certain neural pathways. Neural networks are created with
concentrated, targeted stimulation.
Exercises on visualization and imagination are able to increase the depth of
relaxation, that a person reaches with the help of technics in the progressive muscle
relaxation (TPR).
Visualization neutralizes the harmful effects of stress and arising from its
outbreaks discomfort, helping to break out of concern generated by "looping",
resulting from inclination of mind again and again involuntarily play the same
disturbing situations and repeat obsessive thoughts.
Key words: acute stress, chronic stress, social stressors, biochemical stressors,
emotional health, focused attention, visualization, neuroplasticity of the brain, nerve
pathways, neural networks.
Вступление. Источники стресса находятся повсюду. Социальные
стрессоры влияют на наше эмоциональное здоровье, биохимические стрессоры
наносят ущерб нашему организму. Понятие «стресс» охватывает все, что
происходит в организме, когда тот готовиться избежать опасности или
противостоять ей. Готовность к борьбе или бегству служит организму красным
сигналом, по которому нужно срочно принимать меры против возможной
угрозы. Характер изменений, которые при этом происходят в теле, не зависит
от того, что ожидается – борьба или бегство [2].
Все эти реакции необходимы для выживания и сохранения здоровья, но
они наносят вред, когда становятся привычными, часто повторяются в
ситуациях, которые ничем не угрожают. В таких случаях организм постоянно
наготове, мышцы напряжены, пульс учащен, давление крови все время
увеличено, сохраняется повышенное содержание в крови сахаров, жиров,
холестерина, гормонов и других веществ, а пищеварение подавлено.
Постепенно подобные отклонения от нормального состояния приводят к
преждевременному износу различных органов.
Психологи идентифицируют два вида стресса: острый и хронический. Оба
влияют на наше общее самочувствие.
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Острый стресс кратковременен. Это то, с чем человек сталкивается,
оказываясь в новой ситуации. Но, тем не менее, острый стресс полезен в том
смысле, что он позволяет запомнить новую ситуацию – позитивная она или
негативная. Стресс такого типа человек испытывает, когда ему нужно пройти,
например, через достаточно трудное физическое или интеллектуальное
испытание.
Хронический стресс продолжителен. Он возникает, если человек долгое
время беспокоится по какому-либо вопросу или зацикливается на каком-то
состоянии. В отличии от острого стресса, который может служить позитивной
цели, хронический стресс разрушителен. Длительный стресс имеет очень
серьезные последствия.
Обзор литературы. В организме человека есть система, которая
разбирается со стрессом. Это система ГГН включает в себя гипоталамус,
гипофиз и надпочечники. Она регулирует реакцию «борьбы или бегства».
Гормон стресса кортизол, который при хроническом стрессе производится в
чрезмерном количестве, усиливает разрушительное воздействие свободных
радикалов на нейроны гиппокампа [4]. В этом случае для человека обучение и
творчество становятся почти невозможными. Если человек переживает стресс
достаточно долго, он становится истощенным и опустошенным.
В исследовании Э. Диас-Феррейры показано, что подверженные
хроническому стрессу крысы теряют способность изменить свое поведение и
становятся менее изобретательными и хитроумными. Стресс изменяет
поведение грызунов, предрасполагая к тому, чтобы постоянно делать одно и то
же. Роберт М. Сапольски отмечает то в данной ситуации наш механизм
адаптации уже не срабатывает и мы становимся менее способны к
аналитическому мышлению [4, 5].
Хронический стресс приводит к тому, что программа наших нейронных
сетей буде заставлять человека повторять одно и тоже дисфункциональное
поведение. Гормоны стресса держат наш мозг на низком уровне
функционирования. Нам становится все труднее учиться на прошлых событиях
и менять свои убеждения. Когда мозг охвачен стрессом или эмоциональной
травмой, человек не способен придумать или увидеть выход из личного
кризиса.
Основной текст. Чтобы защититься от вреда, наносимого хроническим
стрессом, нужно изменить настройку гиппокампа. При оптимальном
функционировании гиппокамп в ответ на стресс способен поддерживать
производство кортизола на нормальном уровне. Настройки гиппокампа,
которые модулируют производство кортизола, программируются на ранних
этапах жизни, поэтому травма в раннем возрасте увеличивает чувствительность
гиппокампа к кортизолу. Если стресс увеличивает уровень кортизола, то
логично, что жизнь без стресса сможет его снизить. Положительные эмоции и
события могут обеспечит защиту гиппокампу, уменьшив производство
кортизола. Хотя настройки контроля гиппокампом производства кортизола
надпочечниками могут быть генетически предопределены, тем не менее, любые
позитивные или негативные события жизни, в детстве или во взрослом
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возрасте, могут переустановить показатели этой чувствительности.
Разрушительные эмоции, связанные со стрессом могут доминировать над
нашим настроением, но у человеческого мозга есть способность перестроить
себя, создать новые связи между нейронами, развить нейронные сети,
помогающие мыслить и чувствовать себя по-другому. Важно научиться
использовать нейропластичность нашего мозга, чтобы усилить определенные
нервные пути. Нейронные сети создаются сосредоточенной, направленной
стимуляцией.
О необходимости в сосредоточенном внимании при освоении новых
навыков и поведения говорит М. Мерцених: «Опыт вместе с вниманием
приводит к физическим изменениям в структуре и будущем функционировании
нервной системы…». Джо Диспенза в своей книге «Развивайте свой мозг»
подтверждает необходимость сосредоточенного внимания: «Ключевой
компонент в создании нервных связей…это сосредоточенное внимание. Когда
мы проявляем к чему-то внимание, мозг наносит на свою карту информацию,
на которой мы сосредоточены. А если человек не уделяет внимание тому, что
делает в настоящий момент, его мозг активизирует целый ряд других
синаптических сетей, которые могут отвлечь его от первоначального
намерения. Без сосредоточенной концентрации мозговые связи не
устанавливаются и память не работает» [3].
Нейропластичность
подразумевает,
что
мы
способны
перепрограммировать сети мозга и создать новые, более уверенные ассоциации
в рамках своей повседневной жизни. Это позволит воспринимать людей и
события иначе – в позитивном ключе [4].
Джо Диспенза описал нейронную сеть как «миллион нейронов,
действующих сообща… Эти паттерны нейронов во всем мозге становятся
связанными через процесс обучения, чтобы создать уникальный уровень
сознания» [3]. Хебб выдвинул гипотезу,
согласно которой «нейроны,
действующие вместе, соединяются». Следствие из гипотезы Хебба следующее:
для того, чтобы функционировали нейронные пути, связанные с
определенными мыслями и действиями, нужно поддерживать эти мысли и
действия. Сосредоточив на чем-то внимание, мы можем изменить свои мысли,
действия и поведение и позитивным образом улучшить свою жизнь. Полное
вовлечение в какое-то действие является необходимым условием для освоения
этого действия и закрепления соответствующих нейронных путей.
Одним из самых мощных средств психологической самопомощи является
визуализация – сознательное управление воображением, образами,
возникающими в человеческом сознании; использование в мыслительном
процессе не слов, а зрительных образов [2]. Визуализация не просто меняет
нашу жизнь – она наполняет нас новым содержанием.
Мысленные
зрительные
образы
во
многом
соответствуют
непосредственным впечатлениям реально видимого и могут из заменять. В
воображении мы способны рассматривать объект со всех точек зрения и в
любой перспективе. Мы можем вносить в эти мысленные образы какие угодно
изменения и получать дополнительную информацию точно так же, как при
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взаимодействии с реальными физическими явлениями и процессами. При
решении проблем этот способ часто оказывается более эффективным, чем
логика. Прибегая к подобному способ, можно вообразить результат любого
своего шага. Визуализация в состоянии помочь в управлении
физиологическими функциями, которые раньше считались безусловно
непроизвольными, таким образом, воображение человека можно использовать
для лечения. Визуализация надолго сохраняет благоприятные эффекты.
Упражнения на визуализацию и воображение способны увеличить глубину
расслабления, которую достигает человек с помощью техник в
прогрессирующей мышечной релаксации (ТПР) [1, 2].
Чередование и одновременное сосуществование различных зрительных
образов в воображении создает ощущение особого времени, совершенно не
связанного с его реальным течением. Это позволяет уменьшить стрессы и снять
физиологическое напряжение, возникающее от беспокойных мыслей.
Визуализация нейтрализует вредные последствия стресса и возникающие
при его вспышках неприятные ощущения, помогает вырваться из
порождаемого беспокойством «зацикливания», возникающего в результате
склонности рассудка вновь и вновь непроизвольно проигрывать одни и те же
беспокоящие нас ситуации и повторять навязчивые мысли.
Заключение и выводы.
Направленная сознательная умственная
деятельность может изменить функционирование мозга. Для того, чтобы
функционировали нейронные пути, связанные с определенными мыслями и
действиями, нужно поддерживать эти мысли и действия. Одним из методов
является
применение техник визуализации. Визуализация позволяет
проникнуть в сердцевину всех отношений, ожиданий, предположений, мыслей
и убеждений, которые лежат в основе многих стрессов. Зрительные
представления выявляют скрытые психические и умственные стрессоры,
которые обычно не осознаются, а также дают ключи к облегчению стресса и
подсказывают, как с ним с правиться; эффективно помогают выявить личные
стрессоры и дают возможность расслабиться; помогают осознать стрессы,
связанные со временем.
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Анотація. В роботі розглядається розроблена експериментальна
методика формування іншомовного професійного діалогічного мовлення
майбутніх судноводіїв, яка побудована на основі авторського спецкурсу
«Learning Maritime English in Interaction», Типової і Робочої програм навчання
майбутніх судноводіїв англійської мови за професійним спрямуванням. Метою
експериментального навчання була перевірка ефективності впровадження
визначених автором педагогічних умов формування іншомовного професійного
курсантів на засадах комунікативно-когнітивного підходу та побудованої
авторської методики їх реалізації на заняттях з дисципліни «Англійська мова
за професійним спрямуванням».
Ключові слова: дидактична модель, експеримент, іншомовне професійне
діалогічне мовлення, майбутні судноводії
Abstract. In this paper we describe the use of a teaching model developed by the
author as a result of four years research work. The model is based on the national
curriculum for maritime educational institutions and aimed to meet international
requirements to the levels of communicative competence in Maritime English. The
model contains the essential components: what to teach (professional subjects’
content), how to teach (the methodological guidelines to follow), the description of
teaching process (sequence of tasks) and the way to organize students’ interaction to
increase their opportunity to communicate in a genuine way. The model provides the
tools (criteria) to measure students’ success and describes the results of its
implementation.
Key words: future seafarer, Maritime English, professional communication
skills, teaching model
Вступ. Логіка розвитку експериментального дослідження полягала в
розробці й перевірці науково обґрунтованої методики реалізації педагогічних
умов формування іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх
судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу. В основу
дослідного навчання покладено припущення про те, що рівень іншомовної
професійної комунікативної компетентності курсантів підвищиться, якщо: а)
забезпечити міжпредметні зв’язки дисциплін фахового циклу з урахуванням
специфіки профільного навчання; б) організувати навчальну діяльність на
засадах комунікативно-когнітивного підходу до навчання англійського
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діалогічного мовлення майбутніх судноводіїв; в) комплексно використовувати
систему вправ і завдань, спрямованих на формування у курсантів іншомовного
професійного діалогічного мовлення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Для
здійснення
експериментально-дослідного навчання було розроблено дидактичну модель
формування іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв на
засадах комунікативно-когнітивного підходу, яку представлено елементами
педагогічного процесу, що забезпечують формування професійної
комунікативної компетентності (рис. 1).
Дидактична модель відображає мету навчання, змістовий, процесуальний
та контрольно-операційний компоненти на засадах активної взаємодії суб’єктів
процесу навчання.
Змістовий компонент моделі представлено дисциплінами за профілем
обраної спеціальності, а саме: «Міжнародні морські конвенції», «Організація
дій екіпажу в екстремальних умовах», «Глобальний морський зв'язок для
пошуку та рятування», «Теорія та будова судна», «Технологія перевезення
вантажів», «Перевезення небезпечних вантажів морем», «Стандарти
Міжнародної морської Організації», дисципліною «Англійська мова за
професійним спрямуванням», а також розробленим у досліджені авторським
спецкурсом «Learning Maritime English in Interaction».
Процесуальний компонент моделі передбачає впровадження в навчальний
процес дидактичних підходів, загальнодидактичних та лінгводидактичних
принципів навчання, методів, прийомів і засобів навчання англійського
професійного діалогічного мовлення майбутніх судноводіїв на засадах
комунікативно-когнітивного підходу.
Контрольно-операційний компонент відображає критерії й показники
моделі, рівні сформованості іншомовного професійного діалогічного мовлення
майбутніх судноводіїв, та результат експериментального навчання – рівень
сформованості професійного мовлення майбутніх судноводіїв на засадах
комунікативно-когнітивного підходу.
До кожного з етапів визначено мету й відповідні завдання, спрямовані на її
реалізацію за допомогою запропонованої методики.
Усі компоненти й елементи моделі взаємопов’язані між собою і становлять
циклічний процес.
Розглянемо кожен з компонентів розробленої моделі докладніше.
Згідно моделі навчальний процес підготовки побудовано з використанням
дидактичних принципів (ситуативності, системності і послідовності, навчання
ІМ в контексті, індивідуалізації навчання, міжкультурної спрямованості) на
засадах комунікативно-когнітивного підходу з його принципами - діяльнісний
характер навчання, цілеспрямованість і вмотивованість, ситуативна
співвіднесеність вправ, предметність, змістовність процесу комунікації та
наслідування принципу свідомості у навчанні, що забезпечує ефективне
співробітництво курсантів з метою формування іншомовної професійної
компетентності. Дані принципи знаходяться в єдності та тісно пов’язані між
собою та взаємодоповнюють один одного.
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Підходи:
компетентністний
рефлексивний

комунікативно-когнітивний,

інтегративний,

принципи

контрольно-операційний
компонент

змістовий компонент

Когнітивний
набуття мовних знань з
дисципліни за фаховим
спрямуванням (підмова
спеціальності);
ділог-опитування, діалогдомовленість;
парна, групова, проектна
робота

методико-дидактичні
- ситуативності
- функціональності мовлення
- системності і послідовності
- навчання ІМ в контексті фахових
дисциплін

Етапи формування
Комунікативноситуативний
забезпечення
проф..
орієнтації,
усвідомлення
курсантами
місця
діалогу в розвитку
вмінь
іншомовного
професійного
спілкування.
Діалогобмін думками

Професійно-діяльнісний
перетворення здобутих
знань на власний досвід,
розвиток професійно
спрямованих мовленнєвих
умінь за допомогою
навчальних стратегій;
впровадження спецкурсу;
діалог-обговорення
(дискусія)

критерії

показники

Мотиваційний

- наявність інтересу до вивчення
англійської мови;
- бажання спілкуватися англійською мовою
на професійні теми;
- розуміння комунікативних намірів;
- уміння будувати функціональні типи
професійного діалогу;
- творче мовленнєве самовираження;
- уміння самостійно будувати діалог на
професійні теми;

комунікативнорепродуктивний
комунікативнокреативний

Рівні сформованості ІПМ
високий
достатній
базовий
низький

-

загальнопедагогічні
- активності у навчанні;
- міжпредметної інтеграції;
- новизни;
- врахування індивідуальних стилів навчання;
- самостійності та свідомості
- професійно-діяльнісної спрямованості вправ

забезпечення позитивної мотивації до навчання через зміст, форми, та способи навчальної діяльності;
занурення курсантів у навчальні професійно-орієнтовані ситуації;
усвідомлення студентами діалогічного мовлення як респонсивного мовленнєвого акту;

Мета: формування іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх
судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу
Завдання – охарактеризувати сутність поняття «іншомовне професійне діалогічне
мовлення / ІПДМ», «англомовний діалогічний дискурс», «формування ІПДМ на
засадах комунікативно-когнітивного підходу»; визначити специфіку формування
ІПДМ майбутніх судноводіїв; виявити та охарактеризувати критерії, показники і рівні
сформованості ІПДМ; науково обґрунтувати та експериментально реалізувати
педагогічні умови формування ІПДМ майбутніх судноводіїв на засадах
комунікативно-когнітивного підходу; розробити та експериментально перевірити
модель і методику формування ІПДМ майбутніх судноводіїв на засадах
комунікативно-когнітивного підходу

Педагогічні умови

процесуальний компонент

цільовий компонент

Соціальне замовлення на висококваліфікованих фахівців морського профілю

Результат: сформованість ІПДМ у відповідності до вітчизняних та міжнародних
професійних стандартів

Рис.1. Дидактична модель формування іншомовного професійного мовлення
майбутніх судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу
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Процесуальний компонент моделі передбачає впровадження в навчальний
процес авторської методики формування іншомовного професійного мовлення
майбутніх судноводіїв через розвиток умінь діалогічного мовлення. Модель
забезпечує реалізацію педагогічних умов на певних етапах навчання:
когнітивному, комунікативно-ситуативному, професійно-діяльнісному через
зміст дисциплін фахової та іншомовної підготовки, а також розробленого у
дослідженні спецкурсу «Learning Maritime English in Interaction», через
відповідні засоби навчання, що забезпечують досягнення кінцевого результату
– рівень сформованості професійного мовлення майбутніх судноводіїв ,
що
відповідає міжнародним стандартам професійної підготовки.
На когнітивному етапі формування іншомовного професійного мовлення
майбутніх судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу
відбувається формування знаннієвого компонента іншомовного професійного
діалогічного мовлення судноводіїв. Мета цього етапу – набуття теоретичних
знань фахового спрямування англійською мовою, вдосконалення професійного
понятійного апарату майбутніх судноводіїв за рахунок реалізації
інтегративного підходу у навчанні англійського професійного мовлення
майбутніх судноводіїв. До основних завдань цього етапу відносимо
актуалізацію знань з професійної термінології, функціональних мовних зразків,
типових для діалогу граматичних структур, етикетних норм спілкування у
професійному середовищі, тематичного й функціонального розмаїття
професійних діалогів, застосування навчальних та комунікативних стратегій,
направлених на вдосконалення мовленнєвих умінь, й розвиток комунікативної
компетенції в процесі виконання проектної роботи, обговорення кейсів в парах
та участі в рольовій грі. На цьому етапі впроваджується в навчальний процес
перша педагогічна умова – підвищується позитивна мотивація до навчання
мови через зміст, форми, та засоби навчальної діяльності, відбувається
перенесення набутих знань з професійних дисциплін у мовленнєву практику
майбутніх судноводіїв.
На комунікативно-ситуативному етапі реалізуються друга і третя
педагогічні умови – занурення курсантів у навчальні професійно-орієнтовані
ситуації; усвідомлення студентами діалогічного мовлення як респонсивного
мовленнєвого акту. Мета етапу – забезпечення професійної орієнтації,
усвідомлення курсантами місця професійного діалогічного мовлення в
розвитку навичок іншомовного професійного спілкування. Завдання цього
етапу – розвивати й удосконалювати вміння курсантів сприймати й
відтворювати зміст професійно-орієнтованого тексту, створювати діалоги
певного типу за зразком (діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалогобмін думками), стилю мовлення (офіційний / неофіційний), прогнозувати зміст
комунікативного наміру співрозмовника, враховуючи ситуацію мовлення та
статус учасників,
редагувати своє мовлення та висловлювання колег.
Відтворювати й продукувати професійну лексику, забезпечуючи її ситуативне
використання відповідно до умов здійснення комунікації.
На професійно-діяльнісному етапі здобуті знання перетворюються на
власний досвід курсанта, здійснюється розвиток професійно спрямованих
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мовленнєвих умінь (діалогічне мовлення) із використанням респонсивних
стратегій. Умовно-професійна діяльність в аудиторії базується на досвіді,
набутим під час плавальної практики, аналізується її результативність,
розробляються шляхи усунення недоліків і труднощів, що виникають в
реальних професійних ситуаціях комунікації на морі. На цьому етапі
відбувається реалізація всіх педагогічних умов.
Цей етап відповідає періоду конкретизації й узагальнення знань,
пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю курсантів, удосконалення
навичок створювати власні діалоги, раціонально використовувати їх на
практиці, розрізняти комунікативні наміри співрозмовника. Важливу роль на
цьому етапі відводиться критичному аналізу свого й чужого професійного
діалогічного мовлення. Відтак курсанти особливу увагу звертають на власну
мовленнєву компетентність, в якій убачають культуру спілкування в різних
навчальних ситуаціях (відтворення професійно-значущої інформації, доречне
використання термінології та мовних кліше у відповідності до стилю мовлення,
уміння ініціювати діалог на задану тему та реагувати згідно до навчальної
ситуації, результативність досягнення комунікативних намірів, багатство
мовних виражальних засобів залежно від мети висловлювань та ситуації
спілкування тощо).
Методами реалізації педагогічних умов в контексті нашого дослідження є
стратегії, впровадження яких супроводжується певними засобами. Навчальні
стратегії є дидактичними процедурами, особистісними прийомами, які
студенти використовують для навчання професійного мовлення; вони є одним
із основних засобів, що допомагають ефективно вивчати ІМ. У процесі
формування іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв слід:
1) тренувати застосовувати навчальні стратегії послідовно й інтегровано; 2)
забезпечувати студентів опорними матеріалами для використання навчальних
стратегій (таблиці, пам’ятки тощо); 3) демонструвати приклади застосування
навчальних стратегій; 4) сприяти обміну досвідом між студентами щодо
можливості використання їх власних навчальних стратегій.
На кожному етапі використовувався певний комплекс стратегій відповідно
до мети та завдань цього етапу: метакогнітивні (планування; визначення цілі;
спостереження; самоконтроль / самооцінка), когнітивні (запам’ятовування /
повторення; стратегії групування,) комунікативні або компенсаторні стратегії
(прогнозування, мовної здогадки, перефразування, уникнення), соціальноафективні або респонсивні (стратегії взаємодії: кооперативні, конфліктні,
стратегії компромісу).
На когнітивному етапі використовуються стратегії оптимізації співпраці
курсантів (кооперації та взаємодії), стратегії активізації когнітивної
самостійності курсантів (цілепокладання), стратегії потужної аргументації
запам’ятовування / повторення, групування.
На комунікативно-ситуативному етапі окрім уже зазначених, варто
використовувати компенсаторні навчальні стратегії та стратегії доповнення,
стратегії генерації та аргументації цікавих ідей.
На професійно-діяльнісному етапі доцільно застосувати метакогнітивні
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навчальні стратегії, та респонсивні стратегії та тактики.
Використання тієї чи іншої навчальної стратегії не обмежується
конкретним етапом: одна і та ж навчальна стратегія може застосовуватися для
вирішення завдання на різних етапах, має значення лише ефективність
виконання комунікативного наміру чи вирішення ситуативно зумовленої
проблеми.
Контрольно-операційний компонент моделі передбачає перевірку рівнів
сформованості іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв на
засадах комунікативно-когнітивного підходу за визначеними критеріями і
показниками, ефективність реалізації методики та педагогічних умов,
започаткованих у роботі. У контексті нашого дослідження було визначено такі
критерії: мотиваційний з показниками: наявність інтересу до вивчення
англійської мови, бажання спілкуватися англійською мовою на професійні
теми;
комунікативно-репродуктивний
з
показниками:
розуміння
комунікативних намірів співрозмовників, уміння будувати функціональні типи
професійного діалогу англійською мовою; комунікативно-креативний
з
показниками:
ініціативність
професійно-орієнтованого
спілкування
англійською мовою, творче мовленнєве самовираження партнерів по
спілкуванню, уміння самостійно будувати і вести діалог на професійні теми.
Для здійснення контролю, аналізу й оцінювання рівнів сформованості
іншомовного
професійного
діалогічного
мовлення
в
дослідноекспериментальному навчанні використовувались творчі завдання (проектипрезентації), проблемні ситуації, ділові ігри, професійно-спрямовані тематичні
тексти (кейси) та навчальні ситуації. Основною формою взаємодії на занятті
виступає парна та робота в міні-групах, що також не виключає й індивідуальну
роботу (проекти) та загально-групову дискусію.
Висновки. Розроблена модель лише схематично відображає процес
формування іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв на
засадах комунікативно-когнітивного підходу й спрямована на розвиток у
курсантів вже набутих знань з фахових дисциплін та англійської мови, на
удосконалення вмінь професійного діалогічного мовлення. До особливостей
запропонованої
експериментальної
методики
відносимо
поєднання
комунікативно-когнітивного та компетентністного підходів у навчанні
іншомовного професійного діалогічного мовлення, що поглиблює у курсантів
знання основ іншомовного спілкування, вдосконалює їхні вміння при
сприйманні, усвідомленні, аналізі й практичному застосуванні вмінь
діалогічного мовлення.
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Аннотация. В работе рассматривается методика использования
интерактивной доски на уроках английского языка.
Ключевые
слова:
методика
использования
информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе.
Summary. In work the technique of use of an interactive board at English
lessons is considered.
Keywords: a technique of use of information and communication technologies in
educational process.
Вступление В условиях поиска более современных форм и методов
работы с целью повышения уровня образования повысился интерес к
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интерактивным
технологиям,
использование
которых
способствует
эффективности усвоения учебного материала. Одним из актуальных
нововведений стало активное использование интерактивной доски как средства
повышения интенсификация процесса обучения за счет интерактивности,
наглядности и динамичности подачи материала.
Интерактивная доска - это современное мультимедиа-средство, которое,
обладая всеми качествами традиционной школьной доски, имеет более
широкие возможности графического комментирования экранных изображений;
позволяет контролировать и производить мониторинг работы всех
обучающихся группы одновременно; естественным образом (за счет
увеличения потока предъявляемой информации) увеличить учебную нагрузку
обучающегося на занятии; обеспечить эргономичность обучения; создавать
новые мотивационные предпосылки к обучению; вести обучение, построенное
на диалоге; обучать по интенсивным методикам с использованием кейсметодов.
Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно
только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере.
Интерактивная сущность электронной доски и возможности поставляемого в
комплекте программного обеспечения позволяют устраивать на занятиях
мероприятия, в которых участвуют все присутствующие. Электронные
интерактивные доски поддерживают на занятии атмосферу оживленного
общения и вызывают дискуссии - это существенно помогает при ознакомлении
обучающихся с новым материалом [2]. С помощью интерактивной доски
преподаватель может всецело завладеть вниманием студентов на всех занятиях
и получить возможность общаться с группой, продолжая работать с
материалом.
Возможность анимации, перемещение объектов, изменение и выделение
наиболее значимых элементов при помощи цвета, шрифта позволяют
задействовать визуальные, аудиальные, а также кинестетические каналы
усвоения информации.
Рассеянные студенты лучше воспринимают
информацию, размещенную на большом экране, т.к. это активизирует их
воображение, и усвоение материала не вызывает затруднений. Обучающиеся
работают сообща, придумывают и обсуждают новые идеи, комментируют
изображение. Они учатся успешно проявлять свою самостоятельность,
сотрудничать с другими студентами и преподавателем, развивают
коммуникативные качества. В результате повышается мотивация и
активизируется познавательная деятельность обучающихся.
Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисовать,
чертить различные схемы, в реальном времени наносить на проецируемое
изображение пометки, вносить любые изменения и сохранять их виде
компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере,
рассылки по факсу или электронной почте. То есть, вызывая студента к такой
интерактивной доске, мы можем здесь же исправить, оценить его работу,
можем сохранить её для дальнейшего использования или сравнения.
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Большинство преподавателей освоили программу PowerPoint и часто
используют свои презентации на разных этапах урока. Электронная доска
позволяет преподавателю и обучающимся во время объяснения вносить
маркером дополнения, пояснения и сохранять или не сохранять записи прямо в
слайде.
Особыми преимуществами обладает интерактивная доска в обучении
иностранным языкам. Заранее подготовленные тематические тексты,
обучающие и проверочные упражнения, иллюстрации, аудио и видеоматериалы
служат опорой для введения или активизации материала урока, повторения и
закрепления речевых моделей и грамматических структур, совершенствования
навыков чтения и восприятия иноязычной речи на слух, контроля и
самоконтроля знаний. Используя цифровые образовательные ресурсы,
разработанные на федеральном уровне. Сочетание интерактивной доски и
цифрового образовательного ресурса используются не просто для визуализации
учебного процесса, но и для организации таких форм работы в аудитории, где
студенты являются активными участниками познавательной деятельности.
Интерактивная доска выводит взаимодействие студентов с преподавателем
на новый уровень, легко вовлекает их в учебный процесс. Действия
преподавателя на доске отлаженно и четко подводят к цели, ученики не
отвлекаются на таких уроках, становятся более собранными и внимательными.
Это - решение проблемы, как научить учащихся выполнять работу,
которую не сделать без мотивации.
Образовательные стандарты третьего поколения предъявляют новые
требования к системе обучения в начальной и средней школе. В связи с
этим, необходимы, новые подходы к организации учебного процесса. Одним из
них может быть применение интерактивных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности учащихся.
Используя современную технику на каждом уроке в качестве наглядноиллюстративного метода, как грамматический тренажер и тренажер навыков
общения можно развивать коммуникативные способности. Коммуникативную
ценность при обучении говорению имеют задания «Незаконченное
предложение», «Соотнесение частей пословиц», «Установление соответствий».
Полезной при создании подобных заданий является флэш-анимация, готовые
схемы можно найти в Интернете и заполнить их необходимым тематическим
материалом.
Заключение и выводы Использование интерактивной доски на уроках
английского языка позволит активно вовлекать обучающихся в учебную
деятельность, повышает мотивацию обучения, творческую активность и
способствует развитию личности обучающегося, способствовать расширению
возможности предъявления учебной информации, являясь наиболее
эффективным и экономным во времени, а также помогает обучающимся
подготовиться к заданиям промежуточной аттестации.
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Аннотация. В статье изложены основные проблемы физической и
морально-психологической адаптации курсантов высших военных учебных
заведений к учебе и последующей воинской службе. Указаны принятые в
настоящее время уровни и направления адаптации. Рассмотрены и
проанализированы роль и аспекты физической подготовки курсантов,
отмечены необходимые знания, умения и навыки, которые курсанты
приобретают в процессе занятий физподготовкой. Показано значение занятий
военно-медицинской подготовкой, отмечена роль данной учебной дисциплины
не только для получения соответствующих знаний, но и для нравственного
воспитания курсантов, формирования их морально-волевых качеств как
будущих военнослужащих.
Ключевые слова: адаптация, курсанты, физическая подготовка, военномедицинская подготовка.
Abstract. In article the basic problems of physical and moral-psychological
adaptation of cadets of higher military educational institutions of learning and
further military service are stated. Levels and adapting direction currently accepted
are shown. Role and aspects of physical training of cadets, marked the necessary
knowledge and skills that students acquire in the course of employment by physical
training considered and analyzed. The importance of learning military medical
training is shown, noted the role of this discipline not only to obtain the relevant
knowledge, but also for the moral education of students, formation of their moral and
Научные труды SWorld

77

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 3 (44)

Физическое воспитание и спорт

volitional qualities as future soldiers.
Key words: adaptation, students, physical training, military and medical
training.
Вступление. Подготовка курсантов высших военных учебных заведений к
дальнейшему успешному прохождению ними воинской службы является одним
из наиболее значимых и актуальных вопросов высшей школы в Украине.
На протяжении последних двадцати лет идет реформирование силовых
структур, в частности Вооруженных Сил Украины. Содержанием
реформирования стало не только существенное сокращения личного состава,
но и поиск оптимальной системы подготовки офицерских кадров, то есть
обучения и воспитания курсантов в высших военных учебных заведений в
соответствии с современными требованиями.
Далеко не все курсанты, особенно младших курсов, способны
адаптироваться к новым для них условиям военной среды из-за личностных,
социальных и педагогических проблем. Следовательно, представляется
целесообразным четкое определение причин этих негативных явлений, а также
разработка и внедрение путей их профилактики и устранения.
Основная часть. Одним из основополагающих аспектов данной проблемы
является процесс адаптации курсантов к дальнейшему прохождению ими
воинской службы.
Адаптация в контексте военного образования – это:
1) адаптация непосредственно к учебе, которая характеризуется как
текущим (экспертная оценка успешности и текущая успеваемость), так и
итоговым контролем успешности в учебной деятельности (успешностью сдачи
сессии, количеством задолженностей и т. д.);
2) адаптация к исполнению служебных обязанностей, к служебной
деятельности – готовность к подчинению, соблюдению распорядка дня и
воинской дисциплины, наличие поощрений и взысканий за несение службы в
карауле или исполнение служебных обязанностей в наряде, хорошие или
удовлетворительные взаимоотношения с командирами — офицерами и
сержантским составом;
3) адаптация в коллективе, в общении, которая характеризуется
социометрическим статусом, позицией в учебной группе, участием (или
неучастием) в конфликтах, стилем поведения в конфликтной ситуации [1].
Обзор литературы. В высших военных учебных заведениях адаптация
курсантов к условиям обучения приобретает особое значение.
Во-первых, успешность преодоления трудностей данного периода в
значительной
степени
определяет
направление
дальнейшего
профессионального самоопределения молодых людей.
Во-вторых, от полноты и темпов адаптации курсантов к условиям
обучения в военно-учебном заведении во многом будет зависеть успешность их
учебной и служебной деятельности.
В-третьих, практика показывает, что в большинстве случаев верно
утверждение: если курсанты удовлетворительно адаптируются к условиям
обучения в военно-учебном заведении, то они с таким же успехом будут
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адаптироваться к профессиональной деятельности [1].
Проблема адаптации в военной психологии рассматривается с
общепринятых в современной отечественной психологии позиций. Термином
«адаптация» принято обозначать приспособление органа, организма,
индивидуума, коллектива к изменяющимся условиям окружающей среды или к
своим внутренним изменениям, что приводит к повышению эффективности их
существования и функционирования [2].
В работе Н. М. Ивашко определены внешний и внутренний критерии
адаптивности курсантов [3]. Внешний критерий раскрывает соответствие
актуального развития курсанта требованиям и ожиданиям образовательной
среды высшего учебного заведения, а внутренний – самооценки курсантом
требований и ожиданий образовательной среды высшего военного учебного
заведения. Установлены следующие уровни адаптации курсантов:
дезадаптация, удовлетворительная адаптация, успешная адаптация.
В военной психологии различают три основных вида адаптации и
дезадаптации: физиологическую, психическую и социально-психологическую.
Следует отметить, что, несмотря на своеобразие различных сторон адаптации,
необходимо учитывать их тесную взаимосвязь как компонентов единого
адаптационного процесса. Влияние на организм факторов внешней среды
приводит к изменению состояния психической сферы человека.
При этом характер поведения человека в социальной сфере служит
индикатором успешности адаптивных процессов на различных уровнях. В то
же время социально-психологическая адаптация не устраняет физиологических
форм приспособления, а видоизменяет и опосредует их, включая в себя как
регулируемый и модифицируемый ею внутренний элемент.
Таким образом, можно сказать, что военно-профессиональную адаптацию
выпускников военных ВУЗов следует рассматривать как многогранный и
многоэтапный процесс, который начинается с момента выбора юношей
профессии офицера и подготовки к поступлению в учебное заведение, а затем
продолжается в период обучения и завершается профессиональным
становлением на конкретной офицерской должности непосредственно в
войсках [4, 5].
Основными моментами этого процесса являются: приобретение и развитие
устойчивого
интереса
к
профессии
кадрового
военнослужащего,
совершенствование физиологических механизмов приспособления к условиям
военной службы, накопление теоретических знаний, практических навыков,
умений и опыта работы по конкретной военной специальности, налаживание
деловых и личных контактов с воинским коллективом.
В соответствии с требованиями Закона Украины "О физической культуре и
спорте", Целевой комплексной программы "Физическое воспитание – здоровье
наций", Указа Президента Украины "О Национальной доктрине развития
физической культуры и спорта", руководящих документов Министерства
обороны Украины, физическая подготовка представляет собой один из
предметов обучения в рамках процесса высшего профессионального
образования.
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Традиционные критерии оценки содержания дисциплины «Физическая
подготовка» в высших военных учебных заведениях соотносят со следующими
требованиями,
определенными
к
военнослужащему
руководящими
документами, обеспечивающими его боеспособность за счет уровней
физического
развития,
функционального
состояния,
физической
подготовленности, устойчивости организма к неблагоприятным факторам,
морально-психологического состояния.
Все вышеперечисленные составляющие являются характеристиками
физической
готовности
военнослужащих
к
выполнению
своих
функциональных обязанностей. Следует подчеркнуть, что высокий уровень
готовности военнослужащих может быть обеспечен только при определенном
уровне всех ее компонентов. Никакое преимущество в одном из них не
способно компенсировать выраженную недостаточность в другом [6].
Все задачи физической подготовки в военных вузах Украины
подразделяются на общие и специальные. Общие задачи отражают общие
требования учебно-боевой деятельности к физическому состоянию всех
категорий военнослужащих и, в зависимости от значимости, подразделяются на
задачи, направленные на обеспечение необходимого уровня развития элементов
физической готовности военнослужащих к боевой деятельности; задачи,
направленные на привитие военнослужащим знаний и соответствующих
умений, позволяющих повысить их активность, сознательность и
компетентность в процессе своего физического совершенствования; задачи,
отражающие участие физической подготовки в повышении уровня развития
других слагаемых боеготовности военнослужащих, ее содействие достижению
всех необходимых параметров боеспособности личного состава.
Специальными
задачами,
с
учетом
особенностей
военнопрофессиональной деятельности для курсантов военно-учебных заведений,
являются: усовершенствование навыков в совершении марш-бросков, в
преодолении препятствий, метании гранат, формировании готовности к
рукопашным действиям с противником превосходящей численности,
преимущественное развитие общей и силовой выносливости, ловкости,
быстроты и силы, слаженности в коллективных действиях.
Следовательно, профессионально важные качества курсанта военного вуза
характеризуют его биологическую, социальную и профессиональную сущность.
Именно взаимосвязь сложных механизмов взаимодействия и их
взаимозависимости обусловливает комплекс требований к качествам будущего
офицера, среди которых особое место занимает физическая подготовка,
обеспечивающая его гармоничное развитие и, самое главное, эффективное
функционирование в процессе своей профессиональной деятельности [7].
Военно-медицинская подготовка курсантов военных вузов имеет, как
правило, значительно меньший объем учебных часов, чем физическая
подготовка, однако значение этой дисциплины в общем образовании курсантов
велико.
Прежде всего, разумеется, знания, умения и навыки, полученные
курсантами в ходе изучения военно-медицинской подготовки, необходимы для
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оказания ими само- и взаимопомощи в боевых и полевых условиях. То есть эти
знания могут помочь сохранить жизнь и здоровье военнослужащим. Кроме
того, в процессе изучения военно-медицинской подготовки курсанты
приобретают основы знаний смежной профессии, расширяется их кругозор, они
знакомятся с малоизвестными им ранее вопросами, осваивают такие
актуальные во все времена умения, как остановка кровотечений, наложение
повязок, шин, проведение мероприятий сердечно-легочной реанимации и т. д.
Все это готовит курсантов к их будущей профессиональной деятельности,
они понимают, что полевым, а тем более боевым условиям воинской службы
неизбежно сопутствуют раны, травмы, боль, риск для жизни. Осознание и
принятие этих фактов подготавливает морально-психологическую основу для
будущей военной службы молодых офицеров, то есть является одним из
важнейших факторов процесса психологической их адаптации к дальнейшей
жизни военнослужащих [8] .
Следует учесть также еще один, не менее значимый аспект изучения
военно-медицинской подготовки будущими военнослужащими. Осваивая во
время учебных занятий приемы оказания первой помощи пострадавшим,
молодые люди учатся состраданию. Не только знания, умения и навыки важны,
но и формирование у курсантов сознания, что их помощь необходима, что они
несут ответственность за пострадавшего, который оказался с ними рядом,
которому плохо, и который без помощи, оказанной ему немедленно, может
погибнуть, или остаться инвалидом, или испытывать тяжелейшие страдания.
Воспроизводя различные критические ситуации, которые могут возникать в
боевых и даже в полевых условиях, преподаватель военно-медицинской
подготовки направляет сознание курсантов на решение задач оказания
доврачебной помощи, несмотря на тяжесть раны, травмы, ожога или другого
поражения. Следует отметить также, что физическая и военно-медицинская
подготовка курсантов тесно взаимосвязаны: только физически подготовленные
курсанты с морально-волевой устойчивостью способны не задумываясь, даже
ценой своей жизни вытащить раненого (командира, бойца) с поля боя.
Таким образом, при правильной организации занятий по военномедицинской подготовке, у курсантов формируется чувство ответственности за
жизнь товарищей. Происходит процесс нравственного взросления, при котором
молодой человек в своем сознании поднимается над потребностями и
прихотями своего «я» и отдает приоритет необходимости оказания помощи
другим. Этот процесс является важным звеном в общем процессе адаптации
курсантов к военной службе.
Выводы. Адаптация курсантов к учебному процессу в высших военных
учебных заведениях имеет большое значение для становления их, как будущих
офицеров. Адаптационные процессы у курсантов происходят неоднозначно и
имеют различную направленность, как интеллектуально-психологическую, так
и физическую, и нравственную.
Физическая подготовка курсантов способствует формированию не только
их боеготовности, то есть таких качеств, как сила, ловкость, выносливость,
скорость, но и развитию волевых качеств, а также укрепляет чувство
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коллективизма. В процессе военно-медицинской подготовки, кроме
приобретения специальных знаний, умений и навыков, создается
психологический настрой курсантов на оказание само- и взаимопомощи,
способность сохранять самоконтроль в критических ситуациях. Таким образом,
как физическая, так и военно-медицинская подготовка курсантов существенно
способствуют успешной их адаптации как к учебному процессу, так и к
будущему прохождению военной службы.
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Анотація: в роботі підкреслюється, що традиційний підхід до організації
занять з фізичного виховання у молоді не викликає зацікавленості до
постійного самовдосконалення. Надаються рекомендації щодо впровадження у
навчальний процес нових методик фізичної активності, які зацікавлять
студентів та сприятимуть розвитку професійно-важливих якостей
студентів-майбутніх залізничників.
Ключові слова: оптимізація, навчальний процес, нові методики,
особистісно-орієнтований підхід.
Abstract: highlights the work that the traditional approach to physical training
of young people is not of interest to continuous improvement. Recommendations for
the implementation of the learning process of new methods of physical activity that
interested students and promote the development of professionally important qualities
of students-future railroad.
Key words: optimization, training process, new techniques, personalityoriented approach.
Введення: Останнім часом українське суспільство вступило у смугу
радикальних змін, що у свою чергу потребує від системи освіти більш гнучкого
реагування на зміни у соціальному середовищі. У зв’язку з цим виникає
необхідність пошуку альтернативних форм організації навчального процесу, що
зацікавить запити суспільства, стимулюватиме до ведення здорового способу
життя, до вдосконалення фізичних якостей, навичок та вмінь та приведе до
виникнення інноваційних підходів з підготовки молоді у всіх сферах освіти.
Відношення до здорового образу життя у молоді формується під впливом
оточуючих, їх культури, виховання у сім’ї, школі, у вищому навчальному
закладі. Тому, для виховання стійкого, відповідального відношення до стану
здоров’я, фізичного стану необхідно на всіх етапах становлення особистості
враховувати аспекти загальної культури, що є невід’ємним компонентом
цілісного розвитку особистості [5].
Майбутній фахівець залізничної галузі повинен долати цілий ряд
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труднощів, пов’язаних з обраною професією. Тому на протязі підготовки у
профільному навчальному закладі, увагу слід приділяти формуванню
впевненості, рішучості, сміливості, вимогливості до себе і своїх дій, вміти
контролювати свій час, спілкуватись з оточуючими, аналізувати інформацію
тощо [1, 5].
Фізична культура невід’ємний компонент для розвитку необхідних
професійних якостей залізничника. Заняття фізичними вправами надають
можливість студенту навчитись регулювати свою рухову активність,
підтримувати рівень фізичної та функціональної підготовленості, студенти
навчаються
використовувати засоби фізичної культури для активного
відпочинку, профілактики загальних і професійних захворювань, попередження
травматизму, оволодівають засобами професійно-прикладної фізичної
підготовки [1].
Вивчаючи науково-методичну літературу було виявлено, що тільки при
використанні нових методик можна досягти підвищення психофізичних
якостей, фізичної підготовленості молоді. Нові методики слід використовувати
згідно з інтересами, індивідуальними здібностями студентів.
Гуманітарна спрямованість та демократичний підхід у виборі виду
фізичної активності цілком виправданий та є стимулом спортивного
удосконалення [5]. Тому, в Українському державному університеті
залізничного транспорту (далі УкрДУЗТ) для підвищення рівню зацікавленості
студентів до відвідування занять з фізичного виховання у навчальний процес
включаються нові методики та технології. Орієнтована програма для студентів
спрямована на поглиблене вивчення обраного виду спорту і сучасних рухових
систем, в свою чергу дозволяє отримати результати від виду діяльності в
умовах змагань, контрольних нормативів, тестувань з теоретичного та
методичного розділів та оцінювати здібності, формувати потребу у
систематичних заняттях фізичними вправами [1].
На початку кожного навчального року, після проведеного медичного
огляду, студенти І-х курсів під кураторством викладачів кафедри «Фізичного
виховання та спорту» мають можливість обрати вид спорту та на протязі двох
років удосконалювати свої здібності у групі спеціалізації за видом спорту.
Студентам пропонуються: футбол, міні-футбол, волейбол (чоловічий та
жіночий), баскетбол, настільний теніс, художня гімнастика, аеробіка,
черлідинг, шахи, шашки, гирьовий спорт, легка атлетика, групи загальної
фізичної підготовки, спеціальні медичні групи.
У групах спеціалізацій за видами спорту викладачі постійно
удосконалюють навчальний процес, ведеться пошук нових технологій та
методик. Так наприклад, у групах спеціалізації футбол для підвищення
емоційного фону та з метою підвищення рівню координації рухів у підготовчу
частину заняття вводяться засоби аеробіки. На заняттях під музичний супровід
студенти-футболісти освоюють основні базові кроки, полу акробатичні
елементи, танцювальні зв’язки, виконують гімнастичні вправи. За змінами
функціонального стану та рівнем координаційних здібностей ведеться
контроль. Кожні 1,5 – 2 місяці проводяться тестування координаційних
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здібностей, фізичної підготовленості. Результати тестувань аналізуються та до
занять вводяться наступні методи та прийоми, які сприяють підвищенню
необхідних якостей.
На практичних заняттях з легкої атлетики для розвитку швидкості,
координації рухів, спритності впроваджуються вправи на координаційній
дробині, що складається з нейлонових смужок та пластикових поперечин. Цей
тренажер успішно використовується для поєднання розминки та тренування.
Повторюючи вправи, постійно збільшується темп, що приводить до
поступового привчання організму до швидких рухів. В роботі з координаційній
драбиною використовується поетапна система розвитку вмінь, від простого до
складного, від загального до окремого, від повільних рухів до контрольованих
швидких, вибухових. Використовуються – біг, зхресні кроки, біг з
вистрибуванням, підскоки, стрибки. Для тренування спеціальних спортивних
навичок поєднуються звичайні вправи з вправами які часто використовуються у
легкій атлетиці [3].
Координаційна дробина також використовується на заняттях у групах
спеціалізацій баскетбол та волейбол. Використовуються – біг з різних вихідних
положень, стрибки, бокові рухи, рухливі вправи.
Аналізуючи метод використання координаційної драбини викладачі
роблять висновок, що:
- при використанні цього тренажеру у студентів різних спеціалізацій
покращилась рухливість, координація рухів, спритність;
- вправи на нестандартному тренажері викликають у студентів та
викладачів зацікавленість та позитивне відношення до практичних занять.
Популярними видами спорту серед студентів УкрДУЗТ є аеробіка та
черліденг. Виявлено, що ці складно координаційні види спорту сприяють
розвитку креативного мислення, пам’яті, уваги та стресостійкості, що
відповідає характеристикам трудової діяльності робітників залізничної галузі.
Засоби аеробіки та черліденгу багатогранні, програми постійно поновлюються,
на заняттях виключається монотонність, що поширює запас інформаційного
матеріалу [2]. У студентів та викладачів є можливість проявити творчі
здібності, групи спеціалізації аеробіка та черліденг результат своєї роботи
демонструють на фізкультурно-спортивних, культурних заходах університету.
Процес навчальних занять, підготовка до показових виступів, безумовно
стимулює мозкову діяльність, що впливає на розвиток мислення, уваги, пам’яті.
У студентів цих спеціалізацій спостерігається добрий смак, вони активні,
мають високий рівень фізичної підготовленості та працездатності.
Засоби аеробіки, пілатесу, стретчингу використовуються у навчальному
процесі зі спеціальними медичними групами. Заняття складаються з елементів
хореографії, дихальних вправ, вправ для координації, використовується
індивідуальний підхід. За якістю виконання вправ ведеться постійне
педагогічне спостереження, обов’язково викладачі слідкують за станом
здоров’я, рівнем фізичної підготовленості. Кожні 1,5 – 2 місяці проводяться
тестування за результатами яких видна динаміка змін фізичної підготовленості
студентів груп СМГ. Враховуючи позитивну динаміку показників можна
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стверджувати, що заняття вище переліченими видами фізичної активності
сприяють розвитку фізичних якостей, координаційних здібностей, профілактиці
захворювань у студентів груп СМГ [4].
Висновок: сучасний студент – майбутній фахівець, повинен мати високий
рівень здоров’я, високу працездатність, бути організованим, дисциплінованим,
наполегливим, відповідальним, стійким до негативних факторів. Фізична
культура та спорт подається у ВНЗ як навчальна дисципліна «Фізичне
виховання» і є стимулом до розвитку особистості у професійному напрямку,
гармонійному вихованні.
Необхідність пошуку нових методик для оптимізації процесу фізичного
виховання для студентської молоді приведе до свідомого вибору форм занять,
тим самим студенти почнуть замислюватись над своїм фізичним станом, в них
з’явиться потреба у постійному розвитку фізичних якостей, ведення здорового
способу життя.
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ADAPTATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS TO THE ROWINGCLASSES IN THE SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING LESSONS
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Mykolaiv, 68 Desantnykiv, 10
Анотація. В даній статті розглядається проблема адаптації студентів
першого курсу ВНЗ, до занять веслуванням, яке включене у навчальну програму
з фізичного виховання. Постала проблема адаптувати навчальну та робочу
програми, методичне забезпечення і самих студентів до занять веслуванням. З
цією метою були створені необхідні матеріально-технічні умови та вирішені
кадрові проблеми. Проведене анкетування студентів виявило їх ставлення до
запровадження у систему фізичного виховання веслування у навчальному човні.
Переважна більшість студентів позитивно поставилися до цього. У той же
час виявилася невелика група студентів не готових до веслування. Перед
працівниками кафедри «Веслування» постала необхідність сформувати у цих
студентів мотивацію до веслування, а також методичними, педагогічними,
психологічними засобами адаптувати їх до занять з веслування на воді у
навчальному човні. З часом цілеспрямована праця дала позитивні результати –
процес адаптації студентів першого курсу до веслування пройшов успішно.
Студенти на належному рівні склали тестові завдання з веслування.
Ключові слова: веслування, фізичне виховання, студент, адаптація,
навчальний човен.
Review. The article examines the problem of adaptation of the first-year
students of higher educational institution to the rowing classes, that are included to
the academic program of physical education. The problem of adaptation of the
curriculum, work program, methodological supply and the students themselves to the
rowing classes is under the consideration. Therefore, the arrangement of all the
necessary material and technical conditions has been created and the staff problems
have been solved. The survey of the students shows their attitude to the introduction
of the rowing classes in training boats in the academic program. The majority of the
students have the positive attitude. There is also a small group of students who is not
ready for rowing. Rowing department staff has the necessity to encourage these
students to rowing classes and also to adapt them to the rowing classes in the
training boat on the water with methodological, pedagogical and psychological
means. In the end, effective results have been gained and the adaptation of the firstyear students was successful. The students achieved great results at the rowing test.
Key words: rowing, physical education, student, adaptation, training boat.
Актуальність. Веслування є одним з найдавніших видів діяльності
людини. Загалом веслування розглядається як засіб переміщення по воді. В
енциклопедії веслувального спорту зазначається, що човен був придуманий
людиною раніше колеса [7]. Зазначимо, що один з найкрасивіших видів
веслування – академічне, має свою давню історію і продовжує інтенсивно
розвиватися. Академічне веслування включене в олімпійську програму з 1896
року.
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Сьогодні в країні академічне веслування долаючи фінансові, організаційні
та інші труднощі продовжує свій розвиток. Наявність відповідної матеріальнотехнічної бази, програмного, методичного та кадрового забезпечення
створюють відповідні умови для тренувального процесу. Абсолютно
позитивним є той факт, що веслування включене у навчальний процес і є
складовою системи фізичного виховання в університеті. Тому постала нагальна
проблема залучення та адаптації студентів першого курсу до систематичних
занять веслуванням.
Мета – формування стійкої адаптації до фізичного навантаження, нового
виду діяльності – веслування, тісного зв’язку регуляторних та виконавчих
функцій.
Виклад основного матеріалу.
Адаптація – пристосування до умов, що постійно змінюються і поділяється
на два види – генотипові, які лежать в основі еволюції і являють собою процес
пристосування до умов зовнішнього середовища та фенотипові, які
розвиваються у окремої особистості протягом життя у відповідь на плив
різноманітних факторів зовнішнього середовища і на потенційно небезпечні
зміни внутрішнього середовища організму [4,с.90]. В.Н. Платонов виокремлює
термінову (реакція спортсмена короткотривалі подразники) та довготривалу
адаптацію (стійкі зміни в організмі спортсмена структурного та
функціонального характеру) [4,с.91]. Процес адаптації має дві форми: активну
(індивід прагне вплинути та змінити середовище) та пасивну (індивід не
взаємодіє із середовищем, не прагне змінити його, пристосуватися до
особистих норм, оцінок, засобів діяльності) [5]. Л.І. Хлупіна доводить, що
фізична підготовка тісно пов’язана з процесом соціальної адаптації, а також
пов’язана з внутрішніми резервами організму молодої людини [6]. Адаптація
розкриває функціональні резерви організму, тобто скритих можливостей
людського організму, які можуть бути реалізовані в екстремальних умовах [4].
Вивченню проблеми адаптації студентів до занять фізичним вихованням у
вищому навчальному закладі присвятили свої праці В.Н. Платонов (адаптація у
спорті), О.В. Кієклаєва (фізичне виховання у ВУЗі), Т.Ю. Круцевич (критерії
ефективності системи фізичного виховання молоді), Хлупіна Л.І. (Роль
фізичного виховання в адаптації студентів ВУЗа (1980)), І.Г. Каліна (процес
фізичного виховання у ВУЗі), І.Г. Бондаренко (формування мотивації до занять
у секціях з веслування) та інші.
Основною проблемою сьогодення є гіподинамія – малорухомий спосіб
життя. Великий обсяг теоретичної навчальної роботи в університеті спрямовано
на розумовий та інтелектуальний розвиток людини. Фізичне виховання, в тому
обсязі, який воно сьогодні має в навчальному процесі, не в змозі повністю
компенсувати потребу молодої людини у фізичному навантаженні. У той же
час за дослідженням І.Г. Бондаренко цікавість студентів ВНЗ до занять з
фізичного виховання з часом поступово знижується. Посилаючись на М.Я
Віленського вона говорить про те, що задоволення від занять спортом
отримують студенти І курсу – 57%, ІІ курсу – 50%, ІІІ курсу – 13%, ІV курсу –
16%. Це призводить у свою чергу до погіршення стану здоров’я студентської
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молоді. До того ж майже п’ята частина (18%) студентів навчаються фізкультурі
у спеціальній медичній групі [1]. Спостерігається негативна тенденція до
зростання кількості студентів, які мають бажання навчаться у СМГ.
Виключення фізичного виховання з рейтингової оцінки успішності різко
знизила мотивацію студентів до відвідування занять. І.Г. Каліна вказує на
достатньо складний процес адаптації першокурсників до навчальної діяльності
в середовищі вищої школи, так як він кардинально відрізняється від шкільного
[3]. Тому надзвичайно важливо сформувати у студентів І курсу мотивацію до
занять фізичною культурою і спортом.
З метою популяризації спорту, подальшого розвитку фізичного виховання,
формуванню спеціальних навичок, пропаганди здорового способу життя у
Чорноморському національному університеті ім. П. Могили розроблена та
запроваджена в учбовий процес навчальна програма з фізичного виховання,
яка передбачає залучення всіх студентів І курсу до навчання веслуванню у
навчальному човні. Це дозволить опосередковано здійснити ранній відбір
здатних до академічного веслування юнаків та дівчат для участі в
спеціалізованій спортивній секції. Доцільно погодитися з думкою В.М.
Омельченка та В.І. Черепанова, що «використання веслування як засобу
фізичної культури і спорту сприяє адаптації студентів І курсу до навчальнопрофесійної діяльності, формуванню прикладних рухових умінь та навичок,
підвищенню рівня функціональних можливостей організму та базових фізичних
якостей» [2].
Для цього є відповідні умови: створена кафедра веслування, підібрані
відповідні кадри викладачів (кандидати та майстри спорту з академічного
веслування), побудований і укомплектований необхідним обладнанням водноспортивний комплекс. Двічі на тиждень, протягом всього навчального року
студенти мають можливість навчатися веслуванню. Зважимо на той факт, що
веслування є достатньо складним видом фізичного виховання і потребує
тривалої фізичної і спеціальної підготовки. Тому предметом даного
дослідження є адаптація студентів першого курсу до заняття веслуванням у
човні.
Насамперед усне опитування показало, що переважна більшість студентів
першого курсу (майже 90%) позитивно відгукнулися на цю пропозицію. У той
же час більше 100% ( в переважній більшості дівчата) стримано поставилися до
цієї новини. Було названо декілька причин:
- водно-спортивний комплекс далеко розташований від головного
університетського корпусу;
- у шкільній програмі фізичного виховання не було веслування;
- страх перед новим видом діяльності;
- відсутність інтересу у веслуванні;
- невміння триматися на воді і плавати, страх перед водою;
- відсутність досвіду;
- незвичний вид діяльності (тренування на воді);
- неактуальність навичок веслування у майбутній професії.
Опитування виявило, що 23% студентів регулярно займалися
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фізкультурою і спортом, відвідували спортивні секції легкої атлетики,
спортивних ігор, боротьби, художньої гімнастики тощо. Тобто мають хорошу
фізичну підготовку. З 126 (100%) опитаних студентів виявилося лише двоє, які
мають досвід веслування у академічному човні і байдарці, 12 (9%) інколи
веслували у народному човні, 14 (11%) не вміють плавати і триматися на воді,
12 (10%) сказали, що у населеному пункті, у якому вони проживали відсутні
водоймища і річки, 9 (7%) – бачили човни лише на екрані телевізора і кіно.
Троє дівчат відчувають страх перед водою. Отже, постала проблема адаптації
студентів до веслування на воді шляхом практичних занять.
Формуванню мотивації сприяють: регулярність, доступність та
безперервність занять, поступове, посильне та оптимальне навантаження,
наявність підтримки, реальна самооцінка фізичної підготовки, психологічний
стан студента, заняття в групі, приклад тренера, правильно побудована
методика занять, зацікавленість студента і викладача у конкретному кінцевому
результаті.
Правильно побудована методика занять сприяє прискоренню адаптаційних
процесів у студентів щодо формування навичок веслування на воді у човні.
Розклад навчального процесу спланований таким чином, щоб заняття з
фізичного виховання проходили на березі річки, на території водно-спортивної
бази. Перед практичним заняттям проводиться інструктаж з техніки безпеки,
правил поведінки на березі річки та під час веслування у навчальному човні.
Студентам пропонується знайомство з матеріально-технічною частиною бази,
причалом, елінгом. Вивчаються будова човна, весел, рятувальних приладь
тощо. Шляхом опитування виявляються студенти, які не вміють плавати, або
просто триматися на воді. Студентам пояснюється, що дотримання норм і
правил поведінки на воді гарантує їм безпечне плавання у човні.
Складовою навчального процесу є біг, стрибки, силові вправи, тренування
спритності. До веслування у човні переходять поступово. Йому передує значна
теоретична підготовка: техніка безпеки, історія веслування, види човнів, їх
будова, призначення, правила змагань тощо. Далі проходить знайомством
хлопців і дівчат з «концептом-2» на якому детально і значний час формуються
навички веслування. Лише після цього викладач показує студентам правила
посадки у човен, вміння виходити з нього. Потім на практиці демонструє
порядок відходу човна від наплавного плота, розвороти на воді, тримання
весел, рівноваги, рух кормою вперед (табанити), причалювання тощо. Човен
двомісний. Не допускається посадка у човен одночасно двох студентів, які ще
не були жодного разу на воді. Перші спроби веслування студенти виконують з
викладачем, який детально стежить за правильністю виконання веслування,
забезпечує безпеку плавання. Наявність у човні викладача на «першому
номері» допомагає студентові долати страх перед водою, певною мірою формує
у ньому впевненість у правильності своїх дій, адаптує до нового раніше не
відомого йому виду діяльності. Вимірювання ЧСС у 15 дівчат, які вперше
сідали у човен зростав від 70-75 до 90-100 ударів на секунду. Згодом, через 5-6
занять, цей показник знижувався до норми. Досвід показав, що адаптація
студента до веслування проходить паралельно з формуванням навичок
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веслування, вмінням правильно керувати човном. Позитивно на адаптацію
впливає парне виконання веслувальних вправ, спільне плавання з тренером, або
з більш досвідченим веслувальником, а також тривалий тренувальний процес.
Надійність човна, наявність рятувального обладнання нівелює у студентів страх
перед водою. Постійні, систематичні, тренування, поповнення теоретичних
знань, вдосконалення техніки гребка сприяють адаптації студентів до занять
веслуванням у навчальному човні на воді. 11 студентів з часом почали заняття у
спортивній секції з академічного веслування і прийняли участь у своїх перших
змаганнях. Майже всі студенти першого курсу успішно склали тестові
завдання з веслування на воді у навчальному човні.
Висновки.
Адаптація студентів до веслування у навчальному човні на воді процес
тривалий і багатогранний. Теоретичні знання, дотримання норм і правил
поведінки на воді, організований і методично правильно побудований
навчальний процес стимулюють студентів до занять веслуванням та сприяють
адаптації до занять у навчальному човні, допомагають побороти страх перед
водою, формують резерв до занять академічним веслуванням.
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Аннотация: Экологическое образование в сфере формирования
экологических представлений направлено на стимуляцию психологической
включенности личности в мире природы и гармонизацию с ней, это положение
имеет взаимосвязь с физической культурой личности, контексте которой
предполагается всестороннее развитие личности.
Ключевые слова: экология, экологическое сознание, физическая культура,
физическое образование, экологическое образование
Abstract: Environmental education in the field of formation of ecological
concepts aim to stimulate psychological involvement of the individual in the world of
nature and harmonizing with it, this provision has a relationship with the physical
culture of personality, which assumes full development of personality.
Key words: ecology, environmental awareness, physical education, physical
education, environmental education
Экологический кризис вызывается не только техническим прогрессом, но
и господствующим антропоцентрическим экологическим сознанием. Для его
преодоления
необходимо
сформировать
экологическое
сознание
экоцентрического типа.
Ряд исследований и этнокультурный опыт показывает, что взаимодействие
с природой обладает большим психолого-педагогическим потенциалом,
который должен быть использован в процессе экологического образования, что
позволяет ему стать фактором общего формирования и развития личности.
Экологическое образование имеет универсальный, междисциплинарный
характер, поэтому он должен войти в содержание всех форм общего
образования.
Следует заметить, что экологическое образование взаимосвязано с
физической культурой личности, так как вопросы, связанный с процессом
адаптации и реадаптации тренированного и нетренированного организма к
среде, рассматриваются одним из современных мультидисциплинарных
научных направлений – экологией человека.
Экология человека – это комплексная дисциплина, изучающая общие
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законы взаимоотношения биосферы и ее подразделений с антропосистемой,
влияние природосоциальной среды на человечество и группы людей.
Очевидно, что проблема развития физической культуры человека
существенно актуализируется и в связи с требованиями, предъявляемыми к
человеку системой рыночных социально-экономических отношений в нашей
стране, основными характеристиками которой выступают высокий уровень
риска и конкуренции, психическая и физическая напряженность труда,
повышенная
ответственность
специалиста,
востребованность
высококвалифицированного
профессионализма
в
любой
сфере
жизнедеятельности.
Анализ социокультурных и образовательных тенденций свидетельствуют о
том, что различные аспекты поведения человека в отношении своего здоровья и
физической кондиции в последнее время стали объектом пристального
внимания общества и предметом междисциплинарных исследований во многих
странах.
Апробируются
медицинская,
образовательная,
радикальнополитическая и другие модели «обучения» здоровому образу жизни как
фактору конкурентоспособности личности на рынке труда и условия
самореализации и счастья человека.
Приоритет жизни и здоровья человека, как основополагающий принцип
государственной политики РК в области образования зафиксирован и в Законе
РК «Об образовании». Эти обстоятельства позволяют констатировать, что
проблема экологизации сознания человека приобретают статус глобальных
проблем современности.
В этой связи проблема формирования привычек здорового образа жизни,
сознательного отношения к собственному здоровью и физической
подготовленности существенно актуализируется на всех возрастных этапах
развития личности и выступает как социально значимая задача, которая должна
решаться за счет инновационных и новационных подходов к системе
физического воспитания. Эффективной реализации его потенциала.
Опыт дает основание констатировать, что современная система
физического воспитания, детерминированная задачами прикладной физической
подготовки в ущерб комплексному (эколого-валеологическому) подходу к
реализации всех ценностей физической культуры, не обеспечивает адаптации
ребенка к современным условиям профессиональной деятельности и
жизнедеятельности в целом.
В этой связи, общей задачей экологического образования можно
определить формирование экологического сознания личности, эту установку
можно конкретизировать в трех основных задачах экологического образования:
а) формирование адекватных экологических представлений; б) формирование
отношений к природе; в) ориентирование системы умений и навыков
взаимодействия с природой.
Содержание экологического образования в сфере формирования
экологических представлений направлено на стимуляцию психологической
включенности личности в мире природы и ее гармонизацию с ней. Последнее
положение имеет тесную взаимосвязь с физической культурой личности,
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контексте которой предполагается, прежде всего, всестороннее развитие
личности.
Анализ феномена «физическая культура личности» показывает, что она
отражает интегральное качество личности, характеризующее ценность
(единство) ее ориентации, знаний, умений и устойчивых навыков здорового
образа жизни.
Необходимо рассмотреть физическую культуру личности на трех
взаимосвязанных уровнях: мотивационном, когнитивном, деятельном. На
мотивизационном уровне – это ориентация личности на валеологические
ценности физической культуры; на когнитивном уровне – объем и качество
валеологических знаний и определенная совокупность умений физического
саморазвития; на деятельностном уровне – навыки здорового образа жизни,
физическая подготовленность человека, индикаторами которой выступают
выносливость, работоспособность, стрессоустойчивость, способность к
управлению физическим состоянием.
Исходя из вышеуказанного, можно констатировать, что цель физического
воспитания на современном этапе должна состоять в развитии готовности
использования достижений физической культуры для сохранения здоровья и
высокой работоспособности человека на долгий период жизни.
Отсюда, вытекают направления в сфере формирования стратегий и
технологий экологического образования учителей физической культуры
личности:
1. Эстетическое освоение природных объектов (в том числе и собственного
тела);
2. Получение научной информации о мире природы (о мире человека);
3. Взаимодействие с природными объектами в условиях антропогенной
среды;
4. Овладение умениями и навыками природопользования в естественной
среде и технологиями оздоровления собственного организма;
5. Владение умениями и навыками природоохранной деятельности и
здравотворчества.
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